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

35. Návrh na poskytnutí investičního transferu městské části
Brno - Bohunice na realizaci rekonstrukce střechy a následnou
instalaci zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21, návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Z finančních prostředků alokovaných na dotační program na podporu vytváření zelených střech na
území města Brna a dále zapojením zdrojů z minulých let bude zaslán MČ Brno - Bohunice transfer na
rekonstrukci stávající střechy za účelem následné instalace zelené střechy a dále na samotnou instalaci
zelené střechy na budově Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková organizace. Celkové náklady
na realizaci tohoto projektu na střeše o ploše 200 m2 jsou ve výši ... Kč. Celkový požadovaný příspěvek z
rozpočtu statutárního města Brna a z rozpočtu Odboru životního prostředí MMB na základě žádosti o
příspěvek podané ze strany MČ Brno - Bohunice činí 1 080 tis. Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Bohunice na realizaci
rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově Základní školy
Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, v celkové výši 1.080 tis. Kč z rozpočtu
města Brna s termínem vyúčtování do 30. 6. 2022;
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, z důvodu
poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Bohunice na realizaci
rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na budově Základní školy
Brno, Arménská 21, příspěvková organizace;

2. ukládá

- Radě města Brna zajistit poukázání finančních prostředků městské části BrnoBohunice až po předložení smluvní dokumentace k realizaci rekonstrukce střechy a
instalaci zelené střechy na budově Základní školy Brno, Arménská 21, příspěvková
organizace;
Termín: průběžně

Stanoviska
Rada města Brna předkládaný materiál projednala na schůzi R8/173 dne 29. 9. 2021. Schváleno
jednomyslně 10 členy.
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Důvodová zpráva
Odbor životního prostředí MMB předkládá Radě města Brna návrh rozpočtového opatření,
koncipovaného v rámci kapitálových výdajů OŽP MMB, finančních prostředků alokovaných na dotační
program na podporu vytváření zelených střech na území města Brna a dále zapojením zdrojů z minulých
let.
Na koaličním jednání dne 16. 8. 2021 bylo odsouhlaseno poskytnutí transferů městským částem na
projekty, přípravu – revitalizace parků ve výši 25.000 tis. Kč. Na základě žádostí městských částí
schválilo ZMB dne 7. 9. 2021 poskytnutí transferů městským částem ve výši 24.200 tis. Kč.
Na koaličním jednání dne 27. 9. 2021 bylo odsouhlaseno poskytnutí transferu městské části BrnoBohunice ve výši 800 tis, Kč na realizaci rekonstrukce střechy a následnou instalaci zelené střechy na
budově ZŠ Arménská 21 Brno.
Na základě výzvy Odboru životního prostředí MMB směrem k městským částem, oznámila MČ BrnoBohunice plánovanou realizaci vytvoření zelené střechy na budově Základní školy Brno, Arménská 21,
příspěvková organizace. V současnosti předložila zmíněná MČ žádost o příspěvek na projekt této
realizace, obsahující žádost o příspěvek na realizaci rekonstrukce stávající střechy a žádost o příspěvek
na následnou instalaci zelené střechy. Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem hodlá MČ Bohunice
uzavřít po příslibu uděleným Radou města Brna k alokaci patřičné finanční částky uváděné v přiložené
žádosti. 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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Uřad městské části Brno-Bohunice
Váš dopis č. j.:

Ze dne:
Naše č. j.
Vyřizuje:

a
BBOH/05083/21/FO

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Si
:

Telefon:

Ing. Dáša Čechová
547 423 821

Odbor životního prostředí

E-mail:

cechova©bohunice.brno.cz

601 67 Brno

Fax:

547 352 946

Datum:
Počet listů:

jí

Kounicova 67

22.09.2021
1

Žádost o příspěvek na projekt realizace zelené střechy
Vážený pane vedoucí,
tímto

žádáme

o

příspěvek

na

realizaci

projektu

„Rekonstrukce

střešního pláště

a instalace zelené střechy u objektu ZŠ Arménská v MČ Brno-Bohunice“. Jedná se
o vybudování zelené střechy v objektu Základní školy Brno, Arménská 21, jejímž

zřizovatelem

200 m*.

Městská

část

je městská
má

část Brno-Bohunice.

již zpracovanou

projektovou

Plocha

uvažované

dokumentaci

zelené

střechy je

a stavebně

technický

průzkum. Na základě stavebně technického průzkumu je třeba pro vybudování
zelené střechy provést stavební úpravy stávající střechy. Navrhované změny budou
na střešní konstrukci a budou spočívat v odstranění stávajícího střešního pláště po
úroveň nosní konstrukce a nahrazení ji novou zelenou extenzivní střechou.
Žádáme o příspěvek ve výši 1 080 000 Kč. Z toho na stavební úpravy 800 000 Kč a
na vybudování zelené střechy 280 000 Kč. Odhadované celkové náklady na realizaci

uvedeného projektu budou činit 1 400 000 Kč.

S pozdravem

Ing. Antonín Crh
starosta MČ Brno-Bohunice
Telefon: 547 423 810
Fax: 547 352 946

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: — 19-519 086 0257/0100
19-519 081 0217/0100
Výdajový účet:

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
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Rozpočtové opatření
Financování - zvýšení
ORJ
§
pol.
1700

ÚZ

2321
6330

6313
6363

Věcná náplň
Zapojení zdrojů z minulých let k financování kapitálových výdajů

8115

Kapitálové výdaje - zvýšení
ORJ
§
pol.
ÚZ
4200
4200

ORG

ORG

Věcná náplň

300199 Investiční transfery OŽP
3016 Investiční převody mezi městem a jeho městskými částmi
Investiční transfer MČ Brno-Bohunice - rekonstrukce střechy a instalace
zelené střechy na budově ZŠ Arménská 21

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 27.09.2021 rozpočtu + 451 557
800

Rozpočet
po změně
452 357

Upr. rozpočet
Úprava
k 27.09.2021 rozpočtu + 8 835
-280
5 077
1 080

Rozpočet
po změně
8 555
6 157

1 080
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