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

24. Návrh na poskytnutí účelových investičních transferů
městským částem na projektové dokumentace parků - návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh na poskytnutí účelových investičních transferů městské
části Brno-sever na projektovou dokumentaci II. etapy obnovy parku Marie Restituty v celkové částce 1
200 000 Kč a městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na projektovou dokumentaci parku Rokle v
celkové částce 500 000 Kč. Na pokrytí těchto výdajů je navrženo využít finančních prostředků z rozpočtu
OŽP MMB.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

poskytnutí účelového investičního transferu městské části Brno - sever v
celkové výši 1 200 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2020 na projektovou
dokumentaci II.etapy parku Marie Restituty s tím, že městská část Brno-sever
tyto prostředky vyúčtuje v termínu do 30. 6. 2022.
poskytnutí účelového investičního transferu městské části Brno - Řečkovice a
Mokrá Hora v celkové výši 500 000 Kč z rozpočtu města Brna na rok 2020 na
projektovou dokumentaci parku Rokle s tím, že městská část Brno-Řečkovice a
Mokrá Hora tyto prostředky vyúčtuje v termínu do 30. 6. 2022.
rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí účelových investičních
transferů městským částem na projektové dokumentace parků, které tvoří
přílohu č.....těchto usnesení.

Stanoviska
Rada města Brna projedná materiál na své schůzi R8/120, která se bude konat 2.12.2020.
Finanční výbor projedná materiál na svém 25. jednání, které se bude konat dne 2.12. 2020.
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh na poskytnutí účelových investičních transferů
městských částem Brno-sever na projektovou dokumentaci II. etapy obnovy parku Marie Restituty
v celkové částce 1 200 000 Kč a městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na projektovou
dokumentaci parku Rokle v celkové částce 500 000 Kč. Na pokrytí těchto výdajů je navrženo využít
finančních prostředků z rozpočtu OŽP MMB.

Městská část Brno-sever požádala dopisem č.j. MCBSev/MCBsev/045359/20/MH/Kov ze dne
18.11.2020 o finanční transfer na projektovou dokumentaci II. etapy parku Marie Restituty. Náklady na
projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby je
vyčíslena na 1 200 000 Kč včetně DPH.V rámci I. etapy byla upravena horní část parku, byla vysazena
nová zeleň a realizován mlatový chodník s vyhlídkovou terasou. II. etapa bezprostředně navazuje na
etapu I.

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora požádala dopisem OSM/TREV ze dne 16.11.2020
o finanční transfer na zpracování projektové dokumentace na akci „Park Rokle“. Park se nachází na
hranici městských částí Brno-Medlánky a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v místě dlouholetého
„brownfieldu“ (bývalá Cihelna). Z jednání obou městských částí vyplynul záměr pozemky v tomto území
ve správě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zkultivovat. V minulosti byla zpracována studie
předmětného území, nyní městská část žádá o finanční transfer ve výši 500 000 Kč na projektovou
dokumentaci.
Rada města Brna projednala tento návrh na své R8/120 schůzi konané 2.12.2020.
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Rozpočtové opatření
Běžné a kapitálové výdaje - přesun
ORJ

§

pol.

4200
4200

6409
6330

5493
6363

ÚZ

ORG
7420
3016

Věcná náplň
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
Investiční převody mezi městem a městskými částmi
Investiční transfer MČ Brno-sever
Investiční transfer MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 19. 11. 2020 rozpočtu + 55 000
-1 700
10 538
1 700
1 200
500

Rozpočet
po změně
53 300
12 238
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