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

22. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových
výdajů Odboru životního prostředí MMB v roce 2021 - návrh
rozpočtového opatření
Anotace
OŽP MMB předkládá na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021
návrh rozpočtového opatření. Dne 22.6.2021 bylo ZMB schváleno přidělení finančních prostředků na
projektovou dokumentaci na realizaci rekonstrukce MŠ Štolcova 51, při které budou uplatněny
energeticky úsporná stavebně-technická opatření zajišťující maximální snížení energetické náročnosti
budovy. Vzhledem k tomu, že se v prvním kole veřejné zakázky nepodařilo vysoutěžit zpracovatele
projektové dokumentace, muselo být zadávací řízení vypsáno opětovně. Nabídky mohou být podávány v
termínu do 30.9.2021, po výběru zpracovatele bude uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace až v
průběhu roku 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 kapitálových výdajů Odboru
životního prostředí MMB v roce 2021

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R8/173 dne 29.9.2021 a doporučila ke
schválení.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
Finanční výbor projednal na své 34. schůzi dne 6.10.2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
1.10.2021 v 08:29
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 1.10.2021 v 09:43
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
1.10.2021 v 09:43

Sestava vytvořena 1.10.2021 v 09:43
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Obsah materiálu
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Důvodová zpráva
OŽP MMB předkládá návrh rozpočtového opatření z důvodu očekávaného nedočerpání rozpočtu
kapitálových výdajů OŽP MMB v roce 2021.
Zastupitelstvo města Brna schválilo dne 22.6.2021 přidělení finančních prostředků ve výši 1.700 tis. Kč
na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ Štolcova 51, při které budou uplatněny
energeticky úsporná stavebně-technická opatření zajišťující maximální snížení energetické náročnosti
budovy. Ta bude po své rekonstrukci sloužit jako datová laboratoř ve vztahu k moderním úsporným
opatřením v rámci modrozelené architektury. S ohledem na budoucí potřebu rekonstrukcí obdobných
objektů školek nacházejících se v majetku SMB budou díky nastavenému energetickému
managementu na MŠ Štolcova 51, který zde probíhá již od roku 2015, dostupná reálně měřená data a
informace o realizovaných opatřeních, takže budou moci být pro obdobné rekonstrukce vybrána ta
opatření, která zajišťují největší účinnost. Díky inovativním postupům při realizaci bude objekt školky
sloužit rovněž jako reprezentativní stavba SMB v oblasti opatření směřujících k adaptacím na změnu
klimatu. Na objektu rovněž probíhá spolupráce s RECETOX v rámci měření hodnot toxicity prostředí.
OŽP MMB vypsalo veřejnou zakázku na výběr zpracovatele projektové dokumentace v srpnu 2021, ale
bohužel se zpracovatele nepodařilo vysoutěžit. Veřejná zakázka tak byla vypsána opětovně, kdy termín
pro doručení nabídek je do 30.9.2021. Po výběru zpracovatele bude se souhlasem RMB uzavřena
smlouva o dílo s termínem realizace až v průběhu roku 2022.
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Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R8/173 dne 29.9.2021 a doporučila ke schválení.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - snížení
ORJ
§
pol.
ÚZ
4200

3111

6121

Financování - snížení
ORJ
§
pol.
1700

8113

ORG
2193

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Rekonstrukce MŠ Štolcova 51

Věcná náplň
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 23.09.2021
rozpočtu + 1 700
-1 700

Rozpočet
po změně

Upr. rozpočet
Úprava
k 29.09.2021
rozpočtu + 1 410 310
-1 700

Rozpočet
po změně
1 408 610
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