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

33. Návrh na poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni
města Brna, příspěvkové organizaci - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Rada města Brna na své R8/170. schůzi dne 15.9.2021 schválila investiční záměr na akci "Vybudování
veřejného WC v parku Tyršův sad". V parku se nachází dětská hřiště a desítka veřejných laviček
sloužících pro posezení, odpočinek a ochranu před sluncem vyprahlými ulicemi, které využívají obyvatelé
přilehlých ulic zvláště v letních měsících. Nevýhodou a určitým diskomfortem využití parku je absence
veřejných toalet. ZMB je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření na poskytnutí investičního
transferu správci parku Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, na zpracování projektové
dokumentace na vybudování veřejného WC. Projektová dokumentace bude dokončena do konce roku
2021 a následně bude požádáno o stavební povolení. K samotné realizaci WC tak může dojít již během
roku 2022. Bezplatné veřejné WC bude jednotné pro muže i ženy a bude bezbariérové. Provoz veřejného
WC bude odpovídat provozu parku, který se na noc uzamyká.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

poskytnutí investičního transferu Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové
organizaci, ve výši 206 tis. Kč na akci ORG 2156 "Vybudování veřejného WC v
parku Tyršův sad" s termínem vyúčtování do 25.1.2022,
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z
důvodu zajištění financování investiční akce ORG 2156 "Vybudování veřejného
WC v parku Tyršův sad"

Stanoviska
Rada města Brna projednala na své schůzi č. R8/170 dne 15.9.2021 a doporučila ke schválení.
Finanční výbor ZMB projednal na svém 34. zasedání dne 6.10.2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
30.9.2021 v 13:19
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
30.9.2021 v 11:42
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Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha k usnesení (RO - VZMB IT WC Tyršův sad.pdf)
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Brna je předkládáno ke schválení rozpočtové opatření na poskytnutí
investičního transferu ve výši 206 tis. Kč Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci,
a to na projektovou dokumentaci k vybudování veřejné WC v parku Tyršův sad.
Tyršův park je veřejný park mezi ulicemi Botanická, Smetanova, Kounicova a Sokolská. Jeho
rozloha je téměř 2 ha a jeho rekonstrukce podle návrhu architekta Ivara Otruby byla dokončena
v roce 2000. V parku se nachází dětská hřiště a desítka veřejných laviček sloužících pro
posezení, odpočinek a ochranu před sluncem vyprahlými ulicemi, které využívají obyvatelé
přilehlých ulic zvláště v letních měsících. Nevýhodou a určitým diskomfortem využití parku je
absence veřejných toalet.
Vzhledem k prostorovým možnostem parku je možné vybudovat bezplatné veřejné WC
v blízkosti zázemí správce parku Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, a to
přímo u hlavní kancelářské budovy. Uvažováno je jednotné WC pro muže i ženy, které bude
zároveň bezbariérové. Předpokládá se jeho provoz v denních hodinách odpovídajících provozu
parku, který se na noc uzamyká.
Investiční záměr „Vybudování veřejného WC v parku Tyršův sad“ byl schválen na schůzi Rady
města Brna č. R8/170 dne 15.9.2021.
Projektová dokumentace bude dokončena do konce roku 2021 a následně bude požádáno o
stavební povolení. K samotné realizaci veřejného WC tak může dojít během roku 2022.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi č. R8/170 dne 15.9.2021 a doporučila ke
schválení.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ
5600
5600

3745
3745

6121
6351

ORG
2301
2156

Věcná náplň
Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství
Vybudování veřejného WC v parku Tyršův sad

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 29.09.2021 rozpočtu + 50 000
-206
0
206

Rozpočet
po změně
49 794
206
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