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

54. Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace změna účelového neinvestičního příspěvku na neúčelový
neinvestiční příspěvek
Anotace
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace žádá o změnu účelového neinvestičního
příspěvku poskytnutého Kanceláři architekta města Brna, příspěvkové organizaci na Urbanistickokrajinářskou soutěž na nábřeží řeky Svratky, čtvrť Trnitá ve výši 1 500 tis. Kč na neúčelový neinvestiční
příspěvek vzhledem k novým úkolům, kterými byla Kancelář architekta města Brna, příspěvková
organizace pověřena.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

změnu účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Kanceláři architekta města
Brna, příspěvkové organizaci na Urbanisticko-krajinářskou soutěž na nábřeží řeky
Svratky, čtvrť Trnitá ve výši 1 500 tis. Kč na neúčelový neinvestiční příspěvek z
důvodu navýšení nákladů organizace spojených s novými úkoly

Stanoviska
Materiál byl předložen na schůzi Rady města Brna č. R8/174 konané dne 4.10.2021
Materiál byl předložen Finančnímu výboru ZMB na zasedání konaném dne 6.10.2021
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
5.10.2021 v 09:52
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

RNDr. Filip Chvátal Ph.D.
člen RMB - Člen Rady města Brna - předkladatel/ka
5.10.2021 v 09:10

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 09:52
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Důvodová zpráva
V rámci schváleného rozpočtu města Brna na rok 2021 byl Kanceláři architekta města Brna,
příspěvkové organizaci (dále jen KAM) schválen neinvestiční provozní příspěvek ve výši
36 849 tis. Kč. Část z tohoto neinvestičního provozního příspěvku tvoří účelový neinvestiční příspěvek
na „Urbanisticko-krajinářskou soutěž na nábřeží řeky Svratky, čtvrť Trnitá“ ve výši 1 500 tis. Kč
a 95 tis. Kč je vázáno na příjmy z pronájmu majetku. Očištěný příspěvek na provoz byl tedy
ve schváleném rozpočtu ve výši 35 254 tis. Kč, aktuálně včetně RO č. 112/2021/ZMB činí
39 133 tis. Kč.
KAM se v průběhu roku 2021 navýšil počet úkolů, které nebyly při tvorbě rozpočtu na rok 2021
plánované.
Byly zahájeny přípravné práce na územní studii výškové zónování a 3D model města Brna a územní
studii modrozelené infrastruktury. Obě uvedené studie mají být projednány a zveřejněny do konce
roku 2022. Vzhledem k tomu, že se jedná o územní studie, které jsou rozsahem i časově velmi
náročné a jedná o prioritní územní studie, byly z těchto důvodů přípravné práce zahájeny již v roce
2021. Náklady na přípravné a předpřípravné práce k uvedeným studiím jsou v letošním roce
plánovány ve výši 500 tis. Kč. Zahrnují náklady na externí spolupracovníky, zpracování vstupních dat,
přípravu datových podkladů a zpracování analýz.
Další neočekávané náklady jsou spojeny se strategií propagace návrhu nového Územního plánu
města Brna po opakovaném veřejném projednání. Pro potřeby města Brna byl zadán průzkum
informovanosti obyvatel Brna o návrhu nového Územního plánu města Brna a následně návrh
komunikační strategie k návrhu nového Územního plánu města Brna. Na základě těchto analýz
se komunikační kampaň k návrhu nového Územního plánu města Brna v roce 2022 bude upravovat.
Neočekávané náklady spojené s projednáním návrhu nového Územního plánu města Brna jsou pro
rok 2021 plánovány ve výši 500 tis. Kč.
Nové úkoly pro KAM jsou spojeny s rozšířením hlavního účelu a předmětu činnosti KAM o zajišťování
vodohospodářské koncepce města a zajišťování vybraných činností v rámci oblastí protipovodňových
opatření a adaptačních opatření s využitím srážkových vod. Jedná se o strategický projekt „Realizace
protipovodňových opatření na území města Brna“ a projekt „Adaptační opatření na využívání
srážkových vod“. Vzhledem k tomu, že obě oblasti jsou pro město klíčovým projektem, jsou na KAM
kladeny nové úkoly spočívající v přípravě zadání dalších etap protipovodňových opatření zejména
pro výběr projektanta jednotlivých etap. V souvislosti s tím, budou do konce roku 2021 obsazeny
2 nové pozice - manažeři projektů, kteří budou mít v náplni především úkoly spojené s dalšími etapami
protipovodňových opatření. Náklady spojené s těmito pozicemi jsou plánovány ve výši 350 tis. Kč.
Tyto náklady zahrnují nejen náklady na platy, ale rovněž i fixní náklady spojené s nástupem nového
zaměstnance, jako je pořízení HW,SW a spotřební materiál.
KAM byl dále přidělen úkol koordinovat pracovní skupinu k projektu rozvoje areálu bývalé Mosilany,
tak aby byla nalezena vhodná kombinace stávající a nové architektury v území. Na tento nový úkol je
KAM plánována částka ve výši 50 tis. Kč, která je určena především k pokrytí nákladů spojených
s právními konzultacemi.
Po vyhlášení výsledků Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické projektové soutěže o návrh
„Nové hlavní nádraží Brno“ byly zahájeny jednání s účastníky soutěže v jednacím řízení bez
uveřejnění o zadání následných zakázek. Těmito jednáními byl pověřen Odbor investiční a KAM. KAM
na tuto činnost v roce 2021 plánuje částku ve výši 100 tis. Kč, která bude využita na právní a odborné
externí konzultace a expertní posudky.
Rekapitulace nových úkolů KAM

Plánovaná výše nákladů

1.

Přípravné práce na územní studii výškové zónování a 3D model
města Brna a územní studii modrozelené infrastruktury.

500 000 Kč

2.

Strategie propagace návrhu nového Územního plánu města
Brna po opakovaném veřejném projednání

500 000 Kč

3.

Nové pozice - manažeři projektů s náplní práce spojenou s
dalšími etapami protipovodňových opatření

350 000 Kč

4.

Koordinace pracovní skupiny k projektu rozvoje areálu bývalé
Mosilany

50 000 Kč
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5.

„Nové hlavní nádraží Brno“ jednání s účastníky soutěže
v jednacím řízení bez uveřejnění o zadání následných zakázek

100 0000 Kč
1 500 000 Kč

Celkem

Vzhledem k těmto novým úkolům KAM žádá o změnu účelového neinvestičního příspěvku ve
výši 1 500 000 Kč na „Urbanisticko-krajinářskou soutěž na nábřeží řeky Svratky, čtvrť Trnitá“,
která se nebude realizovat, na neúčelový neinvestiční příspěvek.
Rada města Brna na své R8/174. schůzi konané dne 4.10.2021 materiál projednala a Zastupitelstvu
města Brna doporučila:
schválit změnu účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Kanceláři architekta města Brna,
příspěvkové organizaci na Urbanisticko-krajinářskou soutěž na nábřeží řeky Svratky, čtvrť Trnitá ve
výši 1 500 tis. Kč na neúčelový neinvestiční příspěvek z důvodu navýšení nákladů organizace
spojených s novými úkoly.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 11 členy.
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