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

23. Návrh rozpočtového opatření – realizace bezbariérových úprav,
přesun běžných a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru dopravy
MMB
Anotace
Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Rady města Brna a Zastupitelstva
města Brna, z důvodu zařazení nových investičních akcí do závazného plánu kapitálových výdajů města
Odborem dopravy MMB. Součástí předkládaného materiálu je rozpočtové opatření zahrnující přesun
běžných a kapitálových výdajů schváleného rozpočtu Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2021 pro
zajištění financování těchto nových investičních akcí.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ............... tohoto zápisu, z
důvodu zajištění financování pro nově zařazené akce ORG 2150 a ORG 2151 do
rozpočtu Odboru dopravy MMB v roce 2021

Stanoviska
Rada města Brna na své schůzi č 173. konané dne 29. 9. 2021 doporučila Zastupitelstvu města
Brna ke schválení.
Finanční výbor ZMB projedná na svém zasedání dne 6. 10. 2021. Stanovisko bude sděleno.
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Důvodová zpráva
Orgánům města je předkládán ke schválení materiál v působnosti Rady města Brna a
Zastupitelstva města Brna, z důvodu zařazení nových investičních akcí do závazného plánu
kapitálových výdajů města Odborem dopravy MMB. Součástí předkládaného materiálu je
rozpočtové opatření zahrnující přesun běžných a kapitálových výdajů schváleného rozpočtu
Odboru dopravy MMB ORJ 5400 v roce 2021 pro zajištění financování těchto nových
investičních akcí.
A) Zařazení nových akcí do závazného plánu kapitálových výdajů města – použití
finančních prostředků určených k bezbariérovým úpravám
Rada města Brna na R7/102. schůzi dne 14. 2. 2017 schválila zřízení Poradního sboru Rady
města Brna pro bezbariérové Brno (dále jen PSpBB) k 1. 3. 2017, jako svého poradního a
iniciativního orgánu v otázkách řešení přístupnosti města a odstraňování bariér. Poradní sbor
sdružuje osobnosti, které se významným způsobem podílejí na aktivitách zaměřených na řešení
přístupnosti města a odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu. Posláním
sboru je zajištění vytváření přístupného prostředí, tj. prostředí, které umožní bezpečný a
samostatný pohyb a užívání všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti,
zdravotní stav a postupné odstraňování stávajících bariér.
PSpBB v rámci své činnosti vypořádává podněty občanů, uživatelů, městských částí a dalších
subjektů (např. Brněnské komunikace, a.s., DPMB) na konkrétní podněty na bariéry ve městě
Brně. Tyto podněty jsou prověřeny z hlediska možností realizace, připravenosti, vlastnictví,
vytvoření ucelených bezbariérových tras, vytíženosti ad.
PSpBB na 21. setkání dne 1. 4. 2021 projednal návrhy bezbariérových úprav pro rok 2021. Na
22. setkání PSpBB dne 3. 6. 2021 schválili členové použití finančních prostředků mimo jiné na
drobné bezbariérové úpravy do 40 tis. Kč dle dalšího rozhodnutí PSpBB – přesun finančních
prostředků na položku 5123 „Podlimitní technické zhodnocení“.
S ohledem na současné navyšování cen stavebních prací se podařilo do tohoto limitu vybrat
pouze jednu bezbariérovou úpravu – zastávka Malinovského nám. ve směru do Řečkovic –
doplnění hmatné dlažby. Z tohoto důvodu je navrhováno zbývající část finančních prostředků
použít na níže uvedené dvě bezbariérové úpravy přesahující cenu 40 tis. Kč. Tyto bezbariérové
úpravy byly projednány a schváleny předsedou PSpBB Mgr. Petrem Hladíkem.
ORG 2150 „Ulice Těsnohlídkova – úprava přechodu pro chodce“ – jedná se o bezbariérovou
úpravu stávajícího přechodu pro chodce na ulici Těsnohlídkova v křižovatce s ulicí
Jugoslávská. Podél snížené obruby bude proveden varovný pás z reliéfní dlažby červené
barvy. Chodníkové plochy budou opatřeny novými signálními pásy lemované bezfazetovou
dlažbou 20/20/6
ORG 2151 „Vranovská – Jilemnického, úprava přechodu pro chodce“ – jedná se o
bezbariérovou úpravu stávajícího přechodu pro chodce v křižovatce Vranovská –
Jilemnického u školy. Podél snížené obruby bude proveden varovný pás z reliéfní dlažby
červené barvy. Chodníkové plochy budou opatřeny novými signálními pásy lemované
bezfazetovou dlažbou 20/20/6
Situační nákresy k jednotlivým nově zařazovaným akcím do závazného plánu kapitálových
výdajů města jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy.
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B) Rozpočtové opatření
Tabulka – přesun finančních prostředků v působnosti Zastupitelstva města Brna z běžných
výdajů, položky 5123 „Podlimitní technické zhodnocení“, určených na drobné bezbariérové
úpravy do 40 tis. Kč do kapitálových výdajů, na nově vytvořené ORG 2150, 2151 v rozpočtu
Odboru dopravy MMB na rok 2021.
Rada města Brna na své schůzi č 173. konané dne 29. 9. 2021 doporučila Zastupitelstvu
města Brna ke schválení.
Hlasování: 10 – pro, 0 – proti, 0 – se zdržel/11 členů

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 10 členy.

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Finanční výbor ZMB projedná na svém zasedání dne 6. 10. 2021. Stanovisko bude sděleno.
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ORG 2150 „Ulice Těsnohlídkova – úprava přechodu pro chodce“ – jedná se o bezbariérovou
úpravu stávajícího přechodu pro chodce na ulici Těsnohlídkova v křižovatce s ulicí
Jugoslávská. Podél snížené obruby bude proveden varovný pás z reliéfní dlažby červené
barvy. Chodníkové plochy budou opatřeny novými signálními pásy lemované bezfazetovou
dlažbou 20/20/6
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ORG 2151 „Vranovská – Jilemnického, úprava přechodu pro chodce“ – jedná se o
bezbariérovou úpravu stávajícího přechodu pro chodce v křižovatce Vranovská –
Jilemnického u školy. Podél snížené obruby bude proveden varovný pás z reliéfní dlažby
červené barvy. Chodníkové plochy budou opatřeny novými signálními pásy lemované
bezfazetovou dlažbou 20/20/6
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Tabulka - přesun běžných
a kapitálových výdajů v rozpočtu OD MMB

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné a kapitálové výdaje - přesun
ORJ

§

pol.

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Upr. rozpočet

Úprava

Rozpočet

k 20.09.2021

rozpočtu + -

po změně

5400

2212

5123

7540 Podlimitní technické zhodnocení

500

-206

294

5400

2219

6121

2150 Ulice Těsnohlídkova - úprava přechodu pro chodce

0

105

105

5400

2219

6121

2151 Vranovská - Jilemnického, úprava přechodu pro chodce

0

101

101
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