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Přehled plnění úkolů uložených Zastupitelstvem města Brna
číslo úkolu
ZMB

zodpovídá
(uloženo)

termín

Z7/06/38/02

příslušné
MČ

do 3 měsíců od
kolaudace

Z7/10/12

RMB →

bezodkladně

Z7/10/37/02

příslušné
MČ

do 3 měsíců od
kolaudace

Z7/16/30

RMB →

31.10.2016

Z7/22/48/01

příslušné
MČ

30.6.2017

Z7/22/48/02

příslušné
MČ

do 3 měsíců od
kolaudace
příslušné akce

Z7/24/37

RMB →

uložen dále
schůzí RMB

číslo úkolu
RMB

úkol
Čerpání z Fondu bytové výstavby - 1. termín 2015. Předložit
závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a
kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB.

ÚNP1

Činit bezodkladně kroky vedoucí k záměru realizace nového
R7/039/1b/01 vstupu a parkoviště s dostatečnou kapacitou u brněnské ZOO.

stav
plnění
trvá

trvá

podrobnosti k plnění
1 akce MČ Brno-střed –
Moravské nám. 12 –
výměna oken, ostatní
ukončeno
probíhají jednání na
speciálním stavebním
úřadu v Bystrci za
přítomnosti všech
dotčených budoucích
stavebníků, termín vydání
stanovisek byl prodloužen
- předpoklad do konce
04/2021

Předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu
financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB.

trvá

5 akcí MČ Brno-střed,
ostatní ukončeno

Zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu na projekt "Systém parkování Park &
vedoucí OIEF R7/057/1a/04
Ride - 1. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení
projektu.

trvá

parkoviště zatím nejsou
vyprojektována

trvá

MČ Brno-střed (nyní
ukončena Botanická 37, 5
akcí trvá) MČ BrnoŽebětín, ostatní
dokončeno

trvá

zbývá předložit závěrečné
vyhodnocení 5 zbývajících
akcí (MČ Brno-střed)

trvá

probíhá projektová
příprava

Provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53, 63 za příslušný
kalendářní rok do 30.6.2017.
Předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu
financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB.

dle aktuálních
Zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu životní
vedoucí OIEF,
výzev a
prostředí na projekt „Realizace protipovodňových opatření
R7/093/1a/07
OVLHZ postupu
města Brna - etapy XXI, XXII a XXVI“ v rámci parametrů
předáno KAM
projekčních
uvedených v posouzení projektu.
prací
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Z7/26/32/01

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
R7/106/1b/01
ve spol. s OSP
projektu „Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně“

vedoucí
OVLHZ ve
spol. OIEF

Zajistit přípravu žádostí o dotaci z Operačního programu Životní
R7/106/1b/04 prostředí na projekt „Protipovodňová opatření a revitalizace
malých vodních toků, příprava projektové dokumentace“.

Z7/26/36

RMB →

Z7/28/33

RMB →

Z7/28/35

RMB →

Z7/28/36

RMB →

Z7/28/38

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/117/1b/09

Z7/28/39

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/117/1b/10

Z7/28/43

RMB →

Z7/28/49

příslušné
MČ

dle aktuálních
výzev a
postupu
projektových
prací
po ukončení
projektu
po ukončení
projektu
po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/117/1b/04
vedoucí OIEF R7/117/1b/06
vedoucí OIEF R7/117/1b/07

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Stavební úpravy MŠ Černopolní“.
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Zateplení radnice Oderská 4“.
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Stavební úpravy ZŠ Štolcova“.
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Zateplení úřadu městské části Brno-Maloměřice a
Obřany“.
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Stavební úpravy polikliniky Lesná“.

Zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního
do ukončení vedoucí OIEF,
R7/117/1b/12 operačního programu na projekt „Facility management města
příslušné výzvy
OMI
Brna“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
do 3 měsíců od
kolaudace
příslušné akce

Provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53, 63 za příslušný
kalendářní rok do 16. 2. 2018 - předložit závěrečné
vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a
kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB.

trvá

trvá

trvá
trvá
trvá

za OIEF: bude předloženo
po finančním vypořádání
ve vztahu k MPSV,
za OSP: 1 uchazeč v
prosinci zabydlen, 2
uchazeč odmítl pronájem
SB, na projednání dalších
5 se čeká
za OIEF trvá, probíhá
projektová příprava, za
OVLHZ řešeno v rámci
samostatných projektů PPO - KAM, Holásecká
jezera - OVLHZ MMB,
Revitalizace Ponávky OŽP MMB. Za OIEF trvá
bude předloženo po
ukončení projektu
bude předloženo po
ukončení projektu
bude předloženo po
ukončení projektu

trvá

bude doloženo do
30.6.2021

trvá

bude doloženo do
31.12.2021

trvá

čeká se na vyhlášení
další výzvy, termín
neznámý

trvá

MČ Brno-Komín
ukončena akce
„Součkova 6 – výtahy“, 1
akce trvá; MČ Brno-Líšeň
(2 akce), MČ Brno-Slatina
(1 akce)
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po ukončení
projektu
po ukončení
projektu

Z7/29/57

RMB →

Z7/29/58

RMB →

Z7/29/60

RMB →

30.4.2019

Z7/31/43

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/32/37

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/32/38

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/32/39

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/32/46

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/32/56/02

příslušné
MČ

do 3 měsíců od
kolaudace
příslušné akce

Z7/33/48

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/33/49

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/34/51

RMB →

po ukončení
projektu

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu Zateplení budovy Hapalova 20
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/122/1a/07
projektu Rekonstrukce pobočky KJM, Vondrákova 15
Zajistit přípravu projektové dokumentace na projekt Kreativní
vedoucí
R7/122/1a/09 centrum Brno - projektová dokumentace v rámci parametrů
OSRS, OIEF
uvedených v posouzení projektu
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/132/1a/01 projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách
ve městě Brně
vedoucí OIEF R7/122/1a/06

trvá
trvá

bude předloženo po
ukončení projektu
bude předloženo po
ukončení projektu

trvá

průběžně plněno

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/136/1a/03 projektu „Asistenti prevence kriminality v Brně“.

trvá

realizace ukončena, bude
předloženo po proplacení
závěrečné žádosti o
platbu

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/136/1a/04 projektu „Zateplení budovy Hapalova 22“.

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu
(25.12.2021)

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ
vedoucí OIEF R7/136/1a/05
Brno-Žabovřesky, část B“.
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/136/1a/10 projektu „Řízení dopravy a sběr dopravních dat“.

Předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu
financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB.

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu "Revitalizace parku Dvorského"
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/141/1a/05 projektu "Doplnění veřejné zeleně MČ Brno-Kohoutovice Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část"
vedoucí OIEF R7/141/1a/04

vedoucí OIEF R7/148/1a/06

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu "Kino Art - stavební úpravy budovy"

trvá

MČ Brno-střed – trvají
akce: Křenová 57 a
opravy 47 bytů; MČ BrnoKohoutovice - akce
střecha Voříškova 2 ukončeno, ostatní
ukončeno

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

trvá

bude doloženo do
31.1.2022

trvá

trvá, 22.12. 2020 SFŽP,
RMB a ZMB bude
doloženo do 30.6.2021

Strana 5 / 17

Z7/34/53

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/148/1a/08

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu "Revitalizace zeleně na Husovickém kopci - 2. část"

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu, tj. v
roce 2021

Z7/35/36

RMB →

po ukončení
projektu

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/155/1b/02 projektu „Varovný protipovodňový systém a digitální povodňové
plány města Brna“

trvá

bude splněno do 30. 6.
2021

Z7/38/44

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/165/1a/01

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“

trvá

Z7/38/45

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/165/1a/02

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Komplexní podpora bydlení na území města Brna“

trvá

Z7/38/46

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/38/47

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/39/44

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/170/1a/07

Z7/39/45

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/170/1a/08

Z7/39/46

RMB →

po ukončení
projektu

Z7/39/51/01

příslušné
MČ

16.2.2019

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/165/1a/03 projektu „Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob na
území města Brna“
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/165/1a/04 projektu „Úprava zeleně v okolí domů Oblá 33 a 35, Brno-Nový
Lískovec“
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Stavební úpravy krytého plaveckého bazénu Ponávka“

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Zateplení objektu DS Vychodilova“
Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
vedoucí OIEF R7/170/1a/09 projektu „Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným
osobám“
Provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53,63 za příslušný
kalendářní rok

trvá

bude předloženo po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu
bude předloženo po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu
bude předloženo po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

trvá
trvá
trvá

bude předloženo po
ukončení projektu
bude předloženo po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu
viz Z7/39/51/02
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Předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu
financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB
*) ukončeny akce: MČ Brno-Komín – rek. 6 b.j. v BD Řezáčova
58, MČ Brno-Slatina (Tilhonova 52a-54b), modernizace
bytových jader ul. Bučovická, Dědická, Prostějovská,
Rousínovská, MČ Brno-Žabovřesky (Mozolky, Záhřebská), MČ
Brno-Kohoutovice (rekonstrukce bytových jader), MČ BrnoMaloměřice a MČ Brno-Obřany (BD Slaměníkova 3 a Králova
66) MČ Brno-Černovice (Krausova 7, 8, 9), MČ Brno-jih
(rekonstrukce bytových jader po vyklizení – 5 b.j.), MČ Brnosever – Přadlácká 10 a 10a (výtahy), MČ Brno-střed –
Kounicova 1-9 – výtahy, Botanická 39-45a – výtahy. MČ BrnoVinohrady – Mikulovská 9. Ostatní trvá

trvá

Z7/39/51/02

příslušné
MČ

do 3 měsíců od
kolaudace
příslušné akce

Z7/40/67

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/175/1c/04

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova“

trvá

Z7/40/70

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/175/1c/05

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Podpora stabilizace ohrožených rodin I.“

trvá

Z7/40/71

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/175/1c/06

Předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Podpora stabilizace ohrožených rodin II.“

trvá

bezodkladně

zajistit zpracování změny obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně
spočívající v zařazení ploch p. č. 2713/1, 2713/2, 2713/3,
vedoucí OŽP R7/184/1d/01 2713/4, 2713/5, 2713/7 a část pozemku p. č. 2701/1 a 2706 vše
v k. ú. Žabovřesky do výčtu významné plochy zeleně města
Brna pod pořadovým číslem 76, lokalita Kounicova - Pod
Kaštany.

trvá

vedoucí KMCR
- převedeno na
předkládat ZMB informace o činnosti Jihomoravské rozvojové
Kancelář
R7/184/1d/03
společnosti, s. r. o., a to formou informativní zprávy.
primátorky
města Brna

trvá

předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
projektu „Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina“.

trvá

Z7/41/11

RMB →

Z7/41/18/04

RMB →

čtvrtletně

Z7/41/86

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R7/184/1d/10

*) viz zadání úkolu

bude doloženo do
30.8.2021
bude předloženo po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu
bude předloženo po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu

plněno průběžně

Informativní zpráva o
činnosti Jihomoravské
rozvojové společnosti,
s.r.o., za 4. čtvrtletí roku
2020 předložena do ZMB
č.Z8/24 dne 16.února
2021
bude doloženo do
30.4.2021

Strana 7 / 17

Z7/41/90

RMB →

30.6.2019

Z7/41/91

RMB →

30.6.2019

Z7/41/122/01

MČ Brnostřed

průběžně

Z7/41/123/01

starostové
městských
částí

průběžně

zajistit přípravu projektové dokumentace na projekt „Realizace
vedoucí OIEF,
protipovodňových opatření města Brna - etapa XXX - projektová
OVLHZ R7/184/1d/14
dokumentace“ v rámci parametrů uvedených v posouzení
předáno KAM
projektu.
zajistit přípravu projektové dokumentace na projekt „Realizace
vedoucí OIEF,
protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI R7/184/1d/15
OVLHZ projektová dokumentace“ v rámci parametrů uvedených v
předáno KAM
posouzení projektu.
provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53 za příslušný
kalendářní rok.
provádět vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53, 63 za příslušný
kalendářní rok

trvá

Za OIEF- probíhá
projektová příprava, Za
KAM - probíhá
majetkoprávní příprava

trvá

Za OIEF- probíhá
projektová příprava. Za
KAM splněn 4. 1. 2021.

trvá

plněno průběžně

trvá

plněno průběžně

Z7/41/123/02

starostové
do 3 měsíců od
městských
ukončení akce
částí

předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu
financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB

trvá

Z7/42/30/01

MČ Brnostřed

provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 63 za příslušný
kalendářní rok.

MČ Brno-Vinohrady –
akce „Rekonstrukce BD
Mikulovská, Bzenecká“,
MČ Brno-Starý Lískovec –
akce Dunajská 37-45, MČ
Brno-jih – akce
Bernáčkova 1 –
ukončeny, ostatní trvá

trvá

plněno průběžně

Z7/42/30/02

MČ Brno- do 3 měsíců od
střed
ukončení akce

předložit závěrečné vyhodnocení
financování na Bytový odbor MMB

trvá

plněno průběžně

starostové
městských
částí

předložit vyúčtování účelových dotací, poskytnutých
z
rozpočtu města městským částem v roce 2019
- dotace na pečovatelskou službu, centra denních služeb a
odlehčovací služby Odboru sociální péče MMB
- dotace na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a
dopravním plochám v majetku města Odboru dopravy MMB
- dotace na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů Odboru
vnitřních věcí MMB
- dotace na správu a údržbu kontejnerových stání, určených pro
nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve
vlastnictví města Odboru životního prostředí MMB

trvá

plněno průběžně

Z8/01/25

průběžně

15.2.2020

akce

včetně

přehledu
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RMB →

po ukončení
projektu

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
vedoucí OIEF R8/007/1a/07
„Revitalizace parku Marie Restituty - I. etapa - zeleň“.

trvá

závěrečné vyúčtování
bude předloženo po
ukončení projektu cca
9/2023

RMB →

po ukončení
projektu

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
vedoucí OIEF R8/007/1a/09 „Zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v
ZŠ Brno, Vedlejší 10“

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

Z8/03/42

RMB →

po ukončení
projektu

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
vedoucí OIEF R8/014/1a/01 „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II.
stupně“

trvá

Z8/03/43

RMB →

po ukončení
projektu

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
vedoucí OIEF R8/014/1a/02 „ZŠ Brno, Čejkovická 10 - vestavba odborných učeben ve
vazbě na klíčové kompetence“

trvá

Z8/03/44

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/014/1a/03

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
„Zprostředkující subjekt ITI 2“

trvá

Z8/03/47

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/014/1a/06

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
„Modernizace infrastruktury ZŠ Labská“

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

Z8/03/48

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/014/1a/07

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
„Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí“

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

Z8/03/50

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/014/1a/09

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
„Bytový dům Mostecká 10, Brno – zařízení sociálních služeb“

trvá

závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu

Z8/03/51

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/014/1a/10

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
„Bytový dům Nováčkova 38, Brno – zařízení sociálních služeb“

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

Z8/05/48

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/022/1b/01

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
„Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu
03/2021

RMB →

po předložení
kolaudačních
souhlasů
příslušného
počtu bytů a
domů

předložit RMB a následně ZMB po splnění podmínek dle bodu
5.3.4 a 8 „Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu
bytové výstavby do rozpočtu města Brna“ žadatelem MČ BrnoR8/022/1b/04
Maloměřice a Obřany, návrh rozpočtového opatření k akci
„Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a
Olší“

trvá

plněno průběžně

Z8/02/48

Z8/02/50

Z8/05/59/01

vedoucí BO

bude předloženo po
ukončení projektu po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu
bude předloženo po
ukončení projektu po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu
bude předloženo v rámci
informativní zprávy v 1.
pol. 2021
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Z8/05/59/02

příslušné
MČ

vždy do 16.2.
následujícího
kalendářního
roku

Z8/05/59/03

příslušné
MČ

do 3 měsíců od
kolaudace
příslušné akce

Z8/07/49

RMB →

po ukončení
projektu

Z8/07/66/01

Z8/07/66/02

vždy do 16. 2.
následujícího
kalendářního
roku
MČ Brno- do 3 měsíců od
Královo
kolaudace
Pole
akce
MČ BrnoKrálovo
Pole

Z8/08/66

RMB →

po ukončení
projektu

Z8/08/68

RMB →

po ukončení
projektu

provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 53, 63 za příslušný
kalendářní rok

trvá

plněno průběžně

předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu
financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB

trvá

ukončena akce MČ Brnosever „Vranovská 44 –
rekonstrukce bytového
domu“, MČ Brno-Bystrc
„Rekonstrukce byt. jader v
17 b.j., MČ Brno-Slatina –
Dunajská, Labská,
Sevastopolská, Kurská,
Vltavská, Kosmonautů –
kamerové zabezpečení,
Kamínky 17, 19 – MČ
Brno-Nový Lískovec, BD
Tilhonova 81-89 – MČ
Brno-Slatina; Voroněžská
12, 14, 16, 18 - MČ BrnoŽabovřesky; ostatní trvá

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
vedoucí OIEF R8/032/1a/03 „Sanace skalního řícení v ulici Myslínova, městská část BrnoKrálovo Pole“

trvá

plněno průběžně

provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr, označený v účetnictví ÚZ 63 za příslušný
kalendářní rok

trvá

plněno průběžně

předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu
financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB

trvá

MČ Brno-Královo Pole –
Štefánikova 30

trvá

bude předloženo cca
6/2021

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/041/1b/02 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Stavební úpravy objektu
Budínská 2"
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/041/1b/04 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Zateplení objektu
Podpěrova 4"
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Z8/08/69

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF,
R8/041/1b/05 Brna závěrečné vyúčtování projektu „Místní akční plán rozvoje
OŠMT
vzdělávání ve městě Brně II“

trvá

trvá

bude předloženo
proplacení poslední
žádosti o platbu

Z8/10/09/01

RMB →

bezodkladně

zajistit realizaci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu
vedoucí OŽP R8/045/1b/01 (2030) – statutární město Brno a navrhnout opatření s tím
související

Z8/10/09/02

RMB →

bezodkladně

realizovat postupné kroky vedoucí k naplňování národních cílů
vedoucí OŽP R8/045/1b/02 plynoucích ze strategické vize EU „Čistá planeta pro všechny“,
která do roku 2050 vytyčuje cestu ke klimatické neutralitě

trvá

plněno průběžně (do roku
2050)

Z8/10/64

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/045/1b/06

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
"Stavební úpravy MŠ Laštůvkova"

trvá

bude doloženo do
30.6.2021

Z8/10/65

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/045/1b/07

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
"Snížení energetické náročnosti DS Věstonická"

trvá

bude doloženo do
30.12.2021

předložit vyúčtování účelových dotací, poskytnutých z rozpočtu
města městským částem v roce 2020; dotace na pečovatelskou
službu, centra denních služeb a odlehčovací služby Odboru
sociální péče MMB; dotace na výkon práv a povinností k
účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města
Odboru dopravy MMB; dotace na činnost jednotek sboru
dobrovolných hasičů Odboru vnitřních věcí MMB; dotace na
správu a údržbu kontejnerových stání, určených pro nádoby na
komunální odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví
města Odboru životního prostředí MMB

trvá

předložit RMB a následně ZMB závěrečné vyúčtování projektu
„Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa“

trvá

Z8/11/16

starostové
městských
částí

15.2.2021

Z8/11/71

RMB →

po ukončení
projektu

Z8/12/15/03

RMB →

Z8/12/67

RMB →

vedoucí OIEF R8/050/1a/05

předložit Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním
závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2020 přehled
do 25. 5. 2021 vedoucí ORF R8/056/1b/04 rozpočtových opatření, schválených Radou města Brna na
základě pověření dle bodu D. usnesení Z8/12 Zastupitelstva
města Brna, bodu č. 15
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
po ukončení
vedoucí OIEF R8/056/1b/06 Brna závěrečné vyúčtování projektu „Rekonstrukce požární
projektu
zbrojnice Brno-Slatina“

plněno průběžně (do roku
2030)

plněno průběžně

plněno průběžně

trvá

plněno průběžně

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu
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Z8/13/22

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/060/1b/02 Brna závěrečné vyúčtování projektu „Rekonstrukce bytového
domu Podnásepní 86/2, Brno“
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/060/1b/03 Brna závěrečné vyúčtování projektu „Rekonstrukce bytového
domu Plynárenská 263/8, Brno“

trvá

bude předloženo
proplacení závěrečné
žádosti o platbu,
předpoklad 9/2021

trvá

bude předloženo
proplacení závěrečné
žádosti o platbu

trvá

plněno průběžně

trvá

plněno průběžně

předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu
financování a kolaudačních rozhodnutí na Bytový odbor MMB

trvá

plněno průběžně

průběžně

zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až
vedoucí OŠMT R8/068/1a/01 po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých
akcí

trvá

plněno průběžně

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/068/1a/02 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Kontaktní místo pro
bydlení v Brně"

trvá

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/068/1a/03 Brna závěrečné vyúčtování projektu " Programové zabydlování
rodin i jednotlivců a zvyšování kompetencí k bydlení "

trvá

bude předloženo po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu

Z8/16/107/01

starostové
městských
částí

do 16. 2.
následujícího
kalendářního
roku

provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 85 za příslušný
kalendářní rok

trvá

plněno průběžně

Z8/16/107/02

starostové do 3 měsíců od
městských
kolaudace
částí
příslušné akce

předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu
financování a kolaudačních rozhodnutí na Bytový odbor MMB

trvá

plněno průběžně

Z8/13/23

RMB →

po ukončení
projektu

Z8/13/24

RMB →

po ukončení
projektu

Z8/13/27/01

MČ Brnosever

do 15. 12.
2021

Z8/13/27/02

MČ Brnosever

do 3 měsíců od
kolaudace
příslušné akce

RMB →

Z8/15/45

Z8/15/46

Z8/15/11

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/060/1b/04 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Pořízení vozidel pro
statutární město Brno"
provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na
uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 85 za příslušný
kalendářní rok

bude předloženo po
proplacení závěrečné
žádosti o platbu
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předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/086/1a/01 Brna závěrečné vyúčtování projektu "MŠ Laštůvkova - nucené
větrání se ZZT"
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/086/1a/02 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Podpora předškolního a
základního vzdělávání ve městě Brně"

trvá

bude splněno do
30.6.2022

trvá

plněno průběžně

Z8/17/35

RMB →

po ukončení
projektu

Z8/17/36

RMB →

po ukončení
projektu

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/086/1a/05
Brna závěrečné vyúčtování projektu "Řízení ITI BMO 3"

trvá

bezodkladně

zajistit, ve spolupráci s volenými orgány městských částí,
provádění prací na přípravě návrhu střednědobého výhledu
vedoucí ORF R8/093/1b/02
rozpočtu statutárního města Brna na období 2022 – 2026 v
souladu se schváleným rozsahem a strukturou

trvá

trvá

Z8/17/39

Z8/18/14/02

RMB →

závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu

plněno průběžně
závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu,
předpokládané ukončení
30.9.2021
závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu
12/2021

Z8/18/89

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/093/1b/09 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Novostavba mateřské
školy v Soběšicích"

Z8/18/90

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/093/1b/10 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Základní škola Elišky
Přemyslovny 10 – nástavba učeben"

trvá

Z8/18/91

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/093/1b/11 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Opatření pro bezpečnou
migraci obojživelníků – Brno-Žebětín"

trvá

závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu

Z8/18/94

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/093/1b/12 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Řízení dopravy a sběr
dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa"

trvá

plněno průběžně

Z8/18/95

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/093/1b/13 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Studie proveditelnosti
Severojižního kolejového diametru"

trvá

závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu
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Z8/19/19

Z8/19/90

RMB →

RMB →

průběžně

předložit Radě města Brna návrhy opatření k realizaci
vedoucí OSRS R8/104/1b/01 Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027
na území města Brna

v případě schválení projektu v rámci výzvy 2A „Tromso“ z
Norských fondů - Monitoring a opatření ke zlepšení kvality
po dobu trvání
ovzduší na území města Brna, učinění nezbytných kroků k
vedoucí OSRS R8/104/1b/02
projektu
zajištění spolupráce na věcné náplni projektu, tvorbě a
uplatnění výstupů projektu a poskytování adekvátní součinnosti
v rámci projektu

trvá

plněno průběžně. Bude
předloženo k projednání
poskytnutí dotace na
realizaci projektu
"Prototypuj a ověřuj" do
orgánů města, dále
probíhá příprava projektu
"Laboratoř budoucnosti"

trvá

plněno průběžně, projekt
byl podpořen MŽP a byl
schválen k realizaci od
30.9.2021
závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu
(předpokládané ukončení
projektu 30. 9. 2021)

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/104/1b/03 Brna závěrečné vyúčtování projektu "MČ Brno-Chrlice –
Cyklostezka z ul. Davídkova po p. č. 3117"

Z8/19/94

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/104/1b/04 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Sběrné středisko odpadů v
MČ Brno - Židenice" – rozhodnutí o poskytnutí dotace"

trvá

závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu

Z8/19/95

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/104/1b/05 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Sběrné středisko odpadů
Sochorova" – rozhodnutí o poskytnutí dotace"

trvá

závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu

Z8/19/96

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/104/1b/06 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Sběrné středisko odpadů
Slaměníkova" – rozhodnutí o poskytnutí dotace"

trvá

závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu

ZMB ukládá MČ Brno-Starý Lískovec provést vyúčtování
poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr
označený v účetnictví ÚZ 63 za příslušný kalendářní rok

trvá

plněno průběžně

ZMB ukládá MČ Brno-Starý Lískovec předložit závěrečné
vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a
kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB

trvá

plněno průběžně

Z8/19/93

Z8/19/104/1

Z8/19/104/2

vždy do 16. 2.
následujícího
kalendářního
roku
MČ Brno- do 3 měsíců od
Starý
kolaudace
Lískovec
akce
MČ BrnoStarý
Lískovec

trvá
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předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
Brna návrh změny zřizovací listiny Waldorfské základní školy a
mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizace
vedoucí OŠMT R8/112/1b/01
zohledňující zřízení "střední odborné školy – kombinovaného
lycea" při Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno,
Plovdivská 8, příspěvkové organizaci

Z8/20/7

RMB →

30.6.2021

Z8/20/21

RMB →

průběžně

Z8/20/53

RMB →

po ukončení
projektu

Z8/20/54

RMB →

po ukončení
projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/112/1b/08 Brna závěrečné vyúčtování projektu " Podpora zaměstnanosti
ohrožených skupin trhu práce na území města Brna“

RMB →

po ukončení
projektu

Z8/20/55

Z8/20/57

Z8/20/99

Z8/21/14

RMB →

zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až
vedoucí OŠMT R8/112/1b/02 po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých
akcí
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/112/1b/07 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Revitalizace sídelní zeleně
Brno-Řečkovice

trvá

plněno průběžně

trvá

plněno průběžně

trvá

ukončení projektu je
plánováno na r. 2023

trvá

závěrečné vyúčtování
projektu bude předloženo
po ukončení projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
vedoucí OIEF R8/112/1b/09 Brna závěrečné vyúčtování projektu "Celková rekonstrukce
bytového domu Vlhká 179/22 v k. ú. Zábrdovice“

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu
(ukončení projektu
31.12.2021)

dle termínu
MMB zajistit v součinnosti se starostou MČ Brno-sever
stanoveného vedoucí OIEF,
předložení závěrečné zprávy projektu "Pořízení rychlého
R8/112/1b/10
MČ
poskytovatele
zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice" vč.
m dotace
finančního vypořádání dotace poskytovateli dotace

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu

trvá

čeká se na digitální
podklady od MČ BrnoTuřany pro geodeta, který
bude zpracovávat GP

trvá

r. o. bylo schváleno ZMB,
v týdnu 1. - 5. 3.
zpracováno ORF, bude
proveden transfer MČ

vedoucí OI

bezodkladně

RMB →

po předložení
smluvní
dokumentace

po odsouhlasení využití předkupního práva Zastupitelstvem
města Brna zajistit zpracování geometrického plánu na
oddělené části pozemků dle přiložených mapových podkladů
zajistit poukázání
vedoucí OŽP R8/117/1b/01
Brno–Židenice

finančních

prostředků

městské

části

Strana 15 / 17

předložit vyúčtování účelových dotací, poskytnutých z rozpočtu
města Brna městským částem v roce 2021
- dotace na zajištění činností souvisejících s výkonem práv a
povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a
dopravním plochám v majetku města a na zajištění zimní
údržby na chodnících a ostatních dopravních plochách Odboru
dopravy MMB
- dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Odboru
vnitřních věcí MMB
- dotace na správu a údržbu kontejnerových stání, určených
pro nádoby na komunální odpad, umístěných na pozemcích ve
vlastnictví města Odboru životního prostředí MMB

Z8/21/16

příslušné
MČ

15.2.2022

Z8/21/17

RMB →

v průběhu roku
2021

Z8/21/40

RMB →

průběžně

Z8/21/41

RMB →

průběžně

vedoucí OŠMT R8/117/1b/04

Z8/21/83

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/117/1b/07

Z8/21/84

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/117/1b/08

Z8/21/85

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/117/1b/09

Z8/21/87

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF R8/117/1b/11

Z8/21/89

RMB →

31.3.2021

vedoucí ORF R8/117/1b/02
vedoucí OI

vedoucí BO

R8/117/1b/03

zajistit čerpání úvěrů v roce 2021 dle schváleného rozpočtu na
rok 2021 a finančních potřeb města
zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až
po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých
akcí
zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až
po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých
akcí
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
Brna závěrečné vyúčtování projektu "MŠ Veslařská - přírodní
zahrada" - rozhodnutí o poskytnutí dotace
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
Brna závěrečné vyúčtování projektu "Zprostředkující subjekt ITI
3" – rozhodnutí o poskytnutí dotace
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
Brna závěrečné vyúčtování projektu "Revitalizace zeleně
spodního sídliště, Brno-Černovice" – rozhodnutí o poskytnutí
dotace
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
Brna závěrečné vyúčtování projektu Projekt "Řízení dopravy a
sběr dopravních dat ve městě Brně, 4. etapa" – rámcová
smlouva o financování projektu

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
R8/117/1b/12 Brna ke schválení nové znění Zásad pro zapojení finančních
prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města

trvá

plněno průběžně

trvá

plněno průběžně

trvá

plněno průběžně

trvá

plněno průběžně

trvá

bude předloženo do
31.12.2022

trvá

plněno průběžně

trvá

bude předloženo po
ukončení projektu (2023)

trvá

plněno průběžně

trvá

plněno průběžně
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Z8/22/11/02

Z8/22/11/03

Z8/22/11/04

RMB →

RMB →

RMB →

do 20. 4. 2021 vedoucí ORF

do 24. 5. 2022 vedoucí ORF

do 20. 4. 2021 vedoucí ORF

předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna
R8/122/1c/02 na rok 2021, v členění na rozpočet města Brna a rozpočty
městských částí, schválené jejich zastupitelstvy
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
Brna současně s projednáváním závěrečného účtu statutárního
města Brna za rok 2021 přehled rozpočtových opatření,
R8/122/1c/03
schválených Radou města Brna na základě pověření dle bodu
D. usnesení Z8/22 ZMB, bodu č. 11
předložit Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města
Brna k projednání schválené rozpočty příspěvkových
R8/122/1c/04 organizací, zřízených městem Brnem, které respektují
schválený rozpočet města Brna na rok 2021

viz termín splnění

trvá

viz termín splnění

trvá

viz termín splnění

Z8/22/84

RMB →

po ukončení
projektu

vedoucí OIEF

RMB ukládá
fondů MMB
R8/122/1c/06 Zastupitelstvu
"Revitalizace
Černovice"

Z8/23/09/01

RMB →

průběžně

vedoucí OMI

R8/128/1b/01

naplňovat jednotlivé cíle obsažené v Informační strategii města
Brna na období 2020–2024

trvá

Z8/23/09/02

RMB →

jedenkrát ročně vedoucí OMI

R8/128/1b/02

předkládat Zastupitelstvu města Brna ke schválení aktualizaci
Informační strategie města Brna

trvá

trvá

zajistit informování městských částí o přijetí novelizace Pravidel
pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

trvá

Z8/23/31

RMB →

po ukončení
projektu

Z8/23/32

RMB →

bezodkladně

Vysvětlivka:

RMB →

vedoucímu Odboru implementace evropských
předložit Radě města Brna a následně
města Brna závěrečné vyúčtování projektu
zeleně Horní zahrady, část II. - Lesopark

trvá

vedoucí OIEF

předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování
R8/128/1b/04 projektu "Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně,
6. etapa"

vedoucí BO

R8/128/1b/05

trvá

úkol, uložený na zasedání ZMB Radě města Brna, je na její následující schůzi uložen věcně příslušnému útvaru MMB, př. členu RMB
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