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

29. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických
odpadů v místě vzniku" - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Jedná se o výzkum zadaný Mendelově univerzitě v Brně. Výstupem smluvního výzkumu bude prototyp
vermikompostéru a metodika k vermikompostování. Na schůzi Rady města Brně R8/165, konané dne 18.
8. 2021 bylo schváleno zadání této studie. Finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu běžných
výdajů Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB (smluvní výzkum). Vzhledem k tomu
že výstupem bude prototyp vermikompostéru (tj. pořízení movité věci), je nutné finanční prostředky
přesunout z běžných do kapitálových výdajů v rámci rozpočtu Odboru vodního a lesního hospodářství a
zemědělství MMB.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, v souvislosti
s realizací akce "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů
v místě vzniku"

Stanoviska
Materiál byl projednán na schůzi RMB číslo R8/173, dne 29. 9. 2021.
Finančnímu výboru bude materiál předložen k projednání dne 6. 10. 2021.
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Důvodová zpráva

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB předkládá orgánům města Brna k projednání
návrh rozpočtového opatření na akci „Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických
odpadů v místě vzniku“.
Jedná se o výzkum zadaný Mendelově univerzitě v Brně. Výstupem smluvního výzkumu bude prototyp
vermikompostéru a metodika k vermikompostování. Na schůzi Rady města Brna R8/165, konané
dne 18. 8. 2021 bylo schváleno zadání této studie.
Finanční prostředky jsou alokovány v rozpočtu běžných výdajů Odboru vodního a lesního hospodářství
a zemědělství MMB (smluvní výzkum). Vzhledem k tomu, že výstupem bude prototyp vermikompostéru
(tj. pořízení movité věci), je nutné finanční prostředky přesunout z běžných do kapitálových výdajů
v rámci rozpočtu Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, a to ve výši
první splátky – 333.000 Kč.
Druhá splátka bude hrazena dle smluvních podmínek po dokončení a předání díla zhotovitelem
a převzetí dokončeného díla objednatelem. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději
do 31. 12. 2022.

Zápis z RMB R8/173, konané 29. 9. 2021
20. "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě vzniku" - návrh
rozpočtového opatření
Bylo hlasováno bez rozpravy.
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky v
souvislosti s realizací akce "Vermikompostéry jako nástroj pro zpracování biologických odpadů v místě
vzniku".
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Rozpočtové opatření
Kapitálové, běžné výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ
4300
4300

3725
3725

5166
6122

tis. Kč

ORG
7430
3019

Věcná náplň
Konzultační, poradenské a právní služby
Nestavební investice OVLHZ

Upr. rozpočet
Úprava
Rozpočet
k 17. 9. 2021 rozpočtu + - po změně
550
-333
217
0
333
333
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