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

70. Projekty financované z Fondu kofinancování projektů – říjen
2021 – návrh rozpočtového opatření
Anotace
Zvýšení a úprava celkových rozpočtových nákladů projektů a rozpočtové opatření za účelem realizace
projektu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5379 „Doplnění VZ v MČ Brno Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část“ z 1 362 tis. Kč
na 1 448 tis. Kč (běžné výdaje)
- úpravu celkových nákladů projektu ORG 5487 „Monitoring a opatření ke zlepšení
kvality ovzduší na území města Brna“ z 16 555 tis. Kč (běžné výdaje) na 16 555 tis.
Kč (z toho kapitálové výdaje 200 tis. Kč a běžné výdaje 16 355 tis. Kč)
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu, za účelem
realizace projektu ORG 5379 financovaného z Fondu kofinancování projektů

Stanoviska
Finanční výbor projednal materiál dne 6. 10. 2021.
Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/173 konané dne 29. 9. 2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
5.10.2021 v 09:01
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
5.10.2021 v 05:01

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 09:01
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Důvodová zpráva
Doplnění veřejné zeleně MČ Brno – Kohoutovice – Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída – 1.
část
Záměrem projektu je doplnění stávající sídlištní zeleně v části sídliště MČ Kohoutovice, rozšíření
druhové struktury a zlepšení přírodních podmínek dané lokality, a to jak z hlediska druhové a
prostorové struktury rostlin, tak rozšíření zdrojů potravy a možnosti úkrytu hmyzu a ptáků. Cílem je
vytvoření spojovacího prvku mezi přírodě blízkými lesy, které sídliště obklopují na obou přilehlých
svazích.
Posouzení projektu bylo schváleno na Z7/25. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 31.
ledna 2017. Žádost o dotaci byla podána v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Po výběru zhotovitele a vyšší vysoutěžené ceny dochází k úpravě celkových rozpočtových nákladů
projektu, tzn. navýšení běžných výdajů z 1 362 tis. Kč na 1 448 tis. Kč.
Návrh rozpočtového opatření převádí Odboru implementace evropských fondů částku ve výši 150 tis.
Kč na realizaci projektu.

Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna
Účelem projektu je zajištění kontinuálního měření imisí na 22 místech v rámci katastrálního území Brna
s cílem identifikovat převládající zdroj a typ znečištění a pomocí vhodných analýz detekovat zdroje
znečištění. V rámci projektu se tak rozšíří síť současných 10 hydrometeorologických stanic o 12 míst,
kde bude měření probíhat. Stanice budou rozmístěny tak, aby pokrývaly rovnoměrně celé Brno, a ve
výsledcích pak bylo možné odlišit vliv zeleně, dopravy, průmyslových areálů apod. Měření bude probíhat
po jeden celý rok a měřeny budou zejména látky, jež mají stanovené imisní limity dle Zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Následně
bude zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší Brna s návrhy relevantních opatření pro omezení
znečištění či zmírnění jeho následků.
Předpokládaná doba realizace projektu je od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2024. Rozpočet projektu určený na
financování aktivit statutárního města Brna je ze 100 % pokryt z dotačních prostředků Norských fondů
– Výzvy 2A Tromso.
Návrh zapojení statutárního města Brna do projektu byl projednán na zasedání Zastupitelstva města
Brna č. Z8/19 konaném dne 8. 9. 2020.
Schválené celkové rozpočtové náklady projektu ve výši 16 555 tis. Kč se nemění, dochází jen ke změně
struktury (200 tis. Kč kapitálové výdaje a 16 355 tis. Kč běžné výdaje) z důvodu nákupu měřících
přístrojů pro měření kvality ovzduší.
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Rada města Brna projednala materiál na schůzi č. R8/173 konané dne 29. 9. 2021. Materiál byl schválen
jednomyslně 10 členy.
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Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
Položka

Rozpočtové opatření
ÚZ/ZJ

5900

3639

5166

5900

3745

5169

106100000

5900

3745

5169

106515011

ORG

Věcná náplň

5099 Předprojektová příprava; Konzultační, poradenské a právní služby
Doplnění VZ v MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část;
5379 Nákup ostatních služeb
Doplnění VZ v MČ Brno - Kohoutovice - Pavlovská, zastávka Jírovcova, Libušina třída - 1. část;
5379 Nákup ostatních služeb

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 22.9.2021

Úprava
rozpočtu + -
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