Rada města Brna
Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

21. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů
Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh
rozpočtového opatření
Anotace
OŽP MMB předkládá na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu běžných výdajů roku 2021 návrh
rozpočtového opatření. Oddělení ochrany a tvorby zeleně v průběhu jara 2021 oslovilo městské části s
nabídkou kooperace na přípravě a realizaci nových ploch veřejné zeleně a shromáždilo žádosti MČ v
kategoriích studie, projektová dokumentace a realizace projektu. Na Z8/28. zasedání ZMB dne
22.6.2021 byla schválena pro OŽP MMB částka 1.323 tis. Kč na zadání studií ploch veřejné zeleně v
různých MČ. V průběhu dořešení zadání jednotlivých studií však bylo zjištěno, že s ohledem na časovou
zaneprázdněnost zahradních a krajinářských projektantů a současně množství zadávaných studií v
jednom čase není bohužel možné dokončit všechny studie a vyčerpat tak veškeré alokované finanční
prostředky do konce roku 2021. Z tohoto důvodu budou do konce roku uzavřeny s projektanty smlouvy o
dílo s termínem plnění v roce 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, na základě
navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu běžných výdajů Odboru
životního prostředí MMB v roce 2021

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R8/174 dne 4.10.2021 a doporučila ke
schválení.
Finanční výbor ZMB projednal materiál na svém 34. zasedání dne 6.10.2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
5.10.2021 v 11:36
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 12:44
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
5.10.2021 v 12:44

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 12:44
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Důvodová zpráva
OŽP MMB předkládá návrh rozpočtového opatření z důvodu očekávaného nedočerpání
rozpočtu běžných výdajů OŽP MMB v roce 2021.
Oddělení ochrany a tvorby zeleně OŽP MMB v průběhu jara 2021 oslovilo městské části
s nabídkou kooperace na přípravě a realizaci nových ploch veřejné zeleně. Shromáždilo žádosti
městských části v kategoriích studie, projektová dokumentace a realizace projektu. Na Z8/28.
zasedání Zastupitelstva města Brna dne 22.6.2021 byla Odboru životního prostředí MMB
schválena částka ve výši 1 323 tis. Kč na zadání studií ploch veřejné zeleně v městských částech
Brno-Komín, Brno - Maloměřice a Obřany, Brno-Jehnice, Brno-Kníničky, Brno-Černovice, BrnoTuřany, Brno-sever, Brno-Bohunice, Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Brno-střed, BrnoKohoutovice, Brno-Žabovřesky a Brno-Žebětín.
V průběhu dořešení zadání jednotlivých studií bylo zjištěno, že s ohledem na časovou
zaneprázdněnost zahradních a krajinářských projektantů a současně množství zadávaných
studií v jednom čase není bohužel možné dokončit všechny studie a vyčerpat tak veškeré
alokované finanční prostředky do konce roku 2021. Z tohoto důvodu budou do konce roku
uzavřeny s projektanty smlouvy o dílo s termínem plnění v roce 2022.

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R8/174 dne 4.10.2021 a doporučila ke
schválení.
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Mgr. Suchý

Ing. Kratochvíl

RNDr. Chvátal
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Ing. Grund
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pro

Róbert Čuma

JUDr.Oliva

pro

Bc.Koláčný

pro

Mgr. Hladík

JUDr. Vaňková

Schváleno jednomyslně 11 členy.
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - snížení
ORJ
§
pol.
4200

3745

5166

Financování - snížení
ORJ
§
pol.
1700

ÚZ

8115

ORG
7420

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Konzultační, poradenské a právní služby

Věcná náplň
Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu
běžných výdajů roku 2021 k využití v roce 2022

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 23.09.2021
rozpočtu + 2 058
-1 033

Rozpočet
po změně
1 025

Upr. rozpočet
k 23.09.2021

Rozpočet
po změně

0

Úprava
rozpočtu + -1 033

-1 033
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