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

30. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části
Brno-jih na realizaci zelené střechy při rekonstrukci a
modernizaci budovy K Lávce 15, návrh rozpočtového opatření
Anotace
Z finančních prostředků alokovaných na dotační program na podporu vytváření zelených střech na
území města Brna bude zaslán MČ Brno-jih transfer na realizaci zelené střechy na budově v areálu
koupaliště BIOTOP K Lávce 15. Celkové náklady na realizaci extenzivní zelené vegetační střechy o ploše
608,4 m2 vytvářené na této budově, která je nyní modernizována a rekonstruována, jsou ve výši
1.126.842,06 Kč. Požadovaný příspěvek z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na základě žádosti
o příspěvek podané ze strany MČ Brno-jih činí 851.760 Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy
při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15 v celkové výši 851.760 Kč z
rozpočtu města Brna s termínem vyúčtování do 30. 9. 2022;
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu
poskytnutí investičního transferu městské části Brno-jih na realizaci zelené střechy
při rekonstrukci a modernizaci budovy K Lávce 15;

Stanoviska
Rada města Brna schválila materiál na své schůzi č. R8/170 konané dne 15. 9. 2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
5.10.2021 v 10:29
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 10:29
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
5.10.2021 v 09:52
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Důvodová zpráva
Odbor životního prostředí MMB předkládá Zastupitelstvu města Brna návrh rozpočtového
opatření v rámci ORG 300199 Investiční transfery OŽP – vytváření zelených střech.
Na základě výzvy Odboru životního prostředí MMB směrem k městským částem, oznámila MČ
Brno-jih plánovanou realizaci vytvoření zelené střechy na budově v areálu koupaliště BIOTOP
s adresou K Lávce 15.
V současnosti předložila zmíněná MČ žádost o příspěvek na projekt této realizace spolu s
rozpočtem a uzavřenou smlouvou o dílo. S ohledem na dostatek alokovaných financí na
vytváření zelených střech a rovněž vzhledem k pozitivnímu přínosu této realizace do plánů
města Brna na zvyšování ploch zeleně ve vztahu k adaptačním opatřením reagujícím na
změny klimatu, shledává Odbor životního prostředí výše uvedený transfer finančních
prostředků jako vhodný a předkládá tento materiál voleným orgánům k posouzení.
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Rada města Brna schválila předkládaný materiál na své schůzi č. R8/170 konané dne 15. 9.
2021 jednomyslně 10 členy.
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MCBJIH/08975/2021/Rus

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Ing. Lukáš Rusler
545 427 522
545 427 538
lukas.rusler@brno-jih.cz

DATUM:

2021-08-23

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 Brno

Žádost o příspěvek na projekt realizace zelené střechy – revize rozpočtu
Vážený pane vedoucí,
tímto upravujeme naši žádost zaslanou dne 21. 7. 2021 o poskytnutí účelového příspěvku na
realizaci vegetační střechy.
V souladu s již vysoutěženým rozpočtem stavebních prací a realizací vegetační střechy - extenzivní
trávobylinné a rozchodníkové na ploše 608,4 m2 v rámci akce s názvem „Rekonstrukce a
modernizace budovy K Lávce 15“ si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí účelového příspěvku ve
výši 851.760,- Kč.
S pozdravem

Mgr. Josef Haluza
starosta MČ Brno-jih

Přílohy:
- Upravený rozpočet uznatelných nákladů

Strana 5 / 6

Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ
4200
4200

2321
6330

6313
6363

ORG

Věcná náplň

300199 Investiční transfery OŽP
3016 Investiční převody mezi městem a městskými částmi
Investiční transfer MČ Brno-jih – realizace zelené střechy při rekonstrukci a
modernizaci budovy K Lávce 15

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 07.09.2021 rozpočtu + 8 835
-852
5 077
852
0

852

Rozpočet
po změně
7 983
5 929
852
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