Rada města Brna
Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

14. Návrh rozpočtového opatření – přesun finančních prostředků v
rámci rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na realizaci
zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67
Anotace
Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření přesunu z běžných do
kapitálových výdajů Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. Odbor životního prostředí MMB
má v plánu zrealizovat v letošním roce extenzivní zelenou střechu na budově Magistrátu Kounicova 67.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu mezi běžnými a kapitálovými
výdaji Odboru životního prostředí MMB na realizaci zelené střechy na objektu MMB
Kounicova 67, která tvoří přílohu č......tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na své schůzi R8/141, která se konala 7.4. 2021. Rada města
Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna projednaný materiál schválit jednomyslně 10 hlasy.
Finanční výbor ZMB projedná materiál na svém 29. jednání, které se bude konat dne 14.4.2021
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
13.4.2021 v 08:52
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 13.4.2021 v 11:27
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření přesunu z běžných do
kapitálových výdajů Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.
Odbor životního prostředí MMB má v plánu zrealizovat v letošním roce extenzivní zelenou střechu na
budově Magistrátu Kounicova 67. Jedná se o střechu v zadní části budovy na přístupové terase, která
je ve správě OSM MMB. Realizace zelené střechy zahrnuje instalaci doplňkové protikořenové folie,
rozvrstvení substrátu a výsadbu řízků suchomilných rostlin zejména rodu Sedum a travin.
Vzhledem k tomu, že až v průběhu přípravy bylo zjištěno, že technický stav hydroizolační folie střechy
není dobrý a realizací střešní zeleně by mohlo dojít k narušení a znehodnocení střechy průsakem, je
potřeba převést v rámci rozpočtu OŽP MMB finanční prostředky na zajištění výměny této folie z běžných
na kapitálové výdaje, neboť se jedná o technické zhodnocení majetku města. Výměna hydroizolační
folie zahrnuje demontáž stávající folie a instalaci nového hydroizolačního souvrství z PVC folií včetně
nových sanačních vpustí.

Realizace extenzivní zelené střechy je plně v souladu s dlouhodobými cíli města připravit se na
klimatickou změnu a snahami o prosazení adaptačních opatření. Správce budovy s realizací zelené
střechy souhlasí.

Rada města Brna na své R8/141 schůzi konané 7.4. 2021 doporučila ZMB schválit předložený návrh
usnesení.
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Rozpočtové opatření
Běžné a kapitálové výdaje - přesun
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Věcná náplň
Nákup ostatních služeb
ve j.n.: ÚSES a údržba zeleně nezajištěná MČ, VZmB, jiným
správcem
Realizace zelené střechy na objektu MMB Kounicova 67

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 29.03.2021
rozpočtu + 1 465
-180

Rozpočet
po změně
1 285

1 065
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