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

83. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů –
prosinec 2020 – návrh rozpočtového opatření
Anotace
Zastupitelstvu města Brna jsou předkládány úpravy celkových nákladů projektů, zařazení nových
projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů a rozpočtové opatření za účelem realizace
projektů.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5360 „ZŠ Čejkovická – vestavba
odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence“ z 73 964 tis. Kč, z toho
kapitálové výdaje 63 662 tis. Kč a běžné výdaje 10 302 tis. Kč na 81 764 tis.
Kč, z toho kapitálové výdaje 71 462 tis. Kč a běžné výdaje 10 302 tis. Kč
2. zařazení projektu ORG 5472 „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě
Brně, 6. etapa“ s celkovými náklady ve výši 67 937 tis. Kč, z toho kapitálové
výdaje ve výši 67 437 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 500 tis. Kč a dobou
realizace 2020–2022 do rozpočtu výdajů města Brna
3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … těchto usnesení, za
účelem realizace projektů financovaných z Fondu kofinancování projektů

Stanoviska
Finanční výbor projednal materiál dne 2. 12. 2020.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/120 konané dne 2. 12. 2020.
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Důvodová zpráva
ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
Cílem projektu je vybudování a vybavení bezbariérových učeben přírodních věd a jazyků včetně
zázemí, které je potřebné pro výuku (kabinety, knihovna, WC) do nevyužívaného podkroví
ve 4. nadzemním podlaží. Výsledkem tak bude zvýšení kvality vzdělání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce. Posouzení uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém
Z7/27. zasedání dne 11. dubna 2017.
Předpokládané celkové rozpočtové náklady projektu se zvyšují na 81 764 tis. Kč v souvislosti s výdaji
na zpracování dokumentace a stavební úpravy potřebné v rámci kolaudačního řízení tak, aby byly
splněny všechny požadavky dotčených orgánů. Předpokládaná výše dotace činí 13 500 tis. Kč.
Jedná se o zabezpečení odstranění závad popsaných v závazném stanovisku dotčeného orgánu
na úseku požární ochrany k užívání stavby, ev. č.: HSBM-73-1-739/1-OPST-2018/Kut-2/2020,
o zpracování požárně bezpečnostního řešení. Jedná se o zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby, soupisu prováděných prací, včetně projednání dokumentace s dotčenými
orgány státní správy a vyřízení změny stavby před dokončením, související stavební práce, TDI,
BOZP a autorský dozor v odhadované výši 8 758 tis. Kč.
Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa
Cílem projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa“ je zvýšení kvality
řízení dopravního provozu, zvýšení bezpečnosti, zvýšení efektivity dopravy pro cestující jak
individuální, tak hromadnou dopravou na území města Brna. Dále zvýšení kvality sběru informací o
stavu dopravy prostřednictvím dohledového kamerového systému v důležitých dopravních uzlech pro
potřeby řízení dopravy a poskytování těchto informací veřejnosti.
Projekt je složen z několika částí podle struktury investičního záměru města Brna „Rozvoj dopravní
telematiky v letech 2015-2020“: 1. Rekonstrukce 9 světelných signalizačních zařízení (vč. kamerového
dohledu a preference MHD). 2. Instalace 2 kamerových dohledů na křižovatkách.
Posouzení uvedeného projektu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/15
konaném 3. března 2020.
Návrh rozpočtového opatření převádí částku 100 tis. Kč Odboru implementace evropských fondů na
úhradu výdajů spojených s přípravou žádosti o dotaci, jedná se o zajištění služeb, které přispěly
k úspěšnému získání dotace, která bude poskytnuta ve výši 54 660 tis. Kč.
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
Položka

ÚZ/ZJ

ORG

Věcná náplň

5900

3639

5166

5099 Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby

5900

2229

5166

5472 Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 6. etapa; Konzultační, poradenské a právní služby

Příloha č. … usnesení Z8/22. ZMB, bod č. …

v tis. Kč

Upr. rozpočet
k 23.11.2020

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

1 825

-100

1 725

0

100

100
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