Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

22. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje na základě očekávaného
nedočerpání rozpočtu běžných a kapitálových výdajů roku 2020 návrh rozpočtového opatření
Anotace
Rozpočtové opatření spočívá ve snížení nevyčerpaných kapitálových výdajů Odboru investičního MMB za
účelem jejich využití v roce 2021. Jedná se o přesun financí určených na realizaci investiční akce
Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka – Hodoninská, u které bylo Radou města Brna
svěřeno investorství a investorská činnosti Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, která je v
působnosti OŽP MMB.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 9.000 tis. Kč
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, z
důvodu aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů
Odboru investičního MMB

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
1.12.2020 v 13:22
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
1.12.2020 v 12:25

Sestava vytvořena 1.12.2020 v 13:53
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Brna je předkládána žádost OŽP o převod nevyčerpaných finančních prostředků
v rámci kapitálových výdajů OI MMB v rozpočtu města Brna na rok 2020 do Fondu rezerv a rozvoje.
Jedná se o finanční prostředky schválené na investiční akci „Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 Rybářská stezka – Hodoninská“, u které bylo Radou města Brna na schůzi č. R8/105 dne 23.9.2020
svěřeno investorství a investorská činnosti Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.
Projekt Revitalizace Staré Ponávky je jedním ze strategických projektů města Brna, vychází ze studie
REURIS a koncepčně respektuje dokumenty Generel odvodnění města Brna (Pöyry 2009) a studie
„Přírodě blízká PPO a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků“ (Aquatis 2015).
Rada města Brna dne 8. 3. 2016 (R7/055) schválila posouzení projektu „Revitalizace Staré Ponávky –
příprava“. Stejný materiál byl schválen i ZMB na jeho zasedání dne 15. 3. 2016 (Z7/16).
V únoru 2019 byla odevzdána dokumentace projektu „Revitalizace Staré Ponávky – část 2“ zpracovaná
firmou Geotest, a.s. V rámci projekčních prací se objevila potřeba vyprojektování přeložky
plynovodního potrubí, které by mělo být přesunuto z tělesa mostní konstrukce na nátokové straně
mostu Svatopetrská do tělesa plánované lávky na ulici Hodonínská.
Výše zmíněnými kroky se celý proces realizace zpomalil a následné kroky včetně výběru zhotovitele a
realizace stavby se časově posouvají do roku 2021. Vzhledem k tomu, že nakonec v letošním roce
nedojde k uzavření smlouvy o dílo, nelze VZMB finanční prostředky ve výši 9.000.000 Kč převést.
Na konci roku 2020 bude odevzdána projektová dokumentace na přeložku plynovodu, nezbytnou
součást projektové dokumentace etapy 10.3. Dokumentace bude odevzdána včetně vyjádření
společnosti Gas Net, a.s., která provozuje plynovod. Následně bude zažádáno o územní rozhodnutí pro
přeložku plynu, po jeho získání bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele realizace stavby. Stavební
povolení na celou stavbu je již vydáno. Předpoklad ukončení výběrového řízení a následného podpisu
smlouvy a zahájení prací je 4. čtvrtletí roku 2021.

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R8/120 dne 2.12.2020.
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - snížení
ORJ
§
pol.
5600

2334

6351

Financování - snížení
ORJ
§
pol.

1700

ÚZ

8115

ORG
2352

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Revitalizace Staré Ponávky - etapa 10.3 - Rybářská stezka Hodoninská

Věcná náplň
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje města (rezerva na financování
investiční akce ORG 2352 Revitalizace Staré Ponávky - etapa
10.3 - Rybářská stezka - Hodoninská)

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 01. 12. 2020
9 000

Upr. rozpočet
k 01. 12. 2020
680 894

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

-9 000

Úprava
rozpočtu + -9 000

0

Rozpočet
po změně
671 894
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