KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KANCELÁŘ
ARCHITEKTA MĚSTA BRNA NA ROK 2021
V roce 2021 Kancelář architekta města Brna, p. o. (dále jen „KAM“) plánuje zajišťovat svoji činnost z provozního
příspěvku ve výši 35 349 tis. Kč. Na rok 2021 KAM plánuje 1 novu soutěž, urbanisticko-krajinářskou soutěž na
nábřeží řeky Svratky s náklady na ceny, odměny a organizaci ve výši 1,5 mil. Kč. Rovněž KAM bude pokračovat ve
zpracování změn ÚPmB a ve zpracování Návrhu ÚPmB. Tyto položky tvoří investiční příspěvek, který je popsán níže.
Kancelář architekta města Brna plánuje využít rozpočet na r. 2021 na následující odbornou činnost:
pracovat na jednotlivých změnách ÚPmB a jejich následných projednáváních,
pokračovat v pracích na novém ÚPmB,
pokračovat ve vodohospodářské koncepci města, zejména v oblasti protipovodňových opatření
a adaptačních opatření s využitím modrozelené infrastruktury,
tvorbu urbanistických / dopravních územních studií,
pokračovat na studii proveditelnosti Severojižního kolejového diametru,
tvorba dopravních analýz a modelů,
přípravu zadávací dokumentace a organizaci urbanistických / architektonických soutěží,
správu svěřeného objektu – údržba vč. plánovaných oprav a rekonstrukce,
pořádání informačních a vzdělávacích akcí pro veřejnost v oblastí veřejného prostoru a územního
plánování, informační kampaň k Návrhu nového ÚPmB,
přípravu odborných stanovisek pro činnost samosprávy v oblasti urbanismu, územního plánování
a veřejného prostoru.
Předpokládané rozvržení nákladů na rok 2021:
Finanční rozvaha na rok 2021 vychází z nákladů vynaložených v roce 2020 a s ohledem na zadané úkoly na rok
2021. Z toho důvodu byly finanční prostředky rozvrženy do následujících stěžejních nákladů:
Spotřebu materiálu a ostatní náklady:2020 3Q:391 a 1 045/2021: 1 800 a 2 349 (v tis. Kč)
Tyto finanční prostředky budou použity na spotřeb. materiál, zajištění kancelářského a IT vybavení, drobný materiál
na výstavy k soutěžím, tisky katalogů k soutěžím, propagačních materiálů. V ostatních nákladech jsou zahrnuty
cena a odměny k soutěžím. Ostatní náklady jsou v celkové výši 1 045 tis. Kč. V tabulce Plnění rozpočtu PO byla od
této částky odečtena částka 7 754 tis. Kč, která tvoří aktivaci majetku (náklady na zpracování Návrhu změn ÚPmB
a Návrhu ÚPmB).
Služby 2020 3Q: 6 780 / 2021: 3 000 (v tis. Kč)
Převážná část nákladů slouží k naplnění hlavní činnosti Kanceláře – odborné konzultace, zpracování a prezentace
podkladů, průzkumů, zajišťování vyjádření, organizaci urbanistických a architektonických soutěží, územních studií,
organizaci akcí pro veřejnost apod. Do těchto nákladů jsou zahrnuty i fixní náklady organizace, jako jsou náklady
na vedení účetnictví, telefonní služby, roční podpora softwarů a další náklady spojené s provozem Kanceláře.
Mzdové náklady 2020 3Q: 18 750/ 2021: 21 100 (v tis. Kč)
Finanční rozvaha vychází z předpokladu průběžného nárůstu zaměstnanců, do celkového počtu 50 plných úvazků.
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku 2020 3Q: 9 481 / 2021: 12 000 (v tis. Kč)
Část investičního transferu (500 tis. Kč) je alokována na zpracování změn ÚPmB (platy zaměstnanců, spotřební
materiál, subdodavatelé). Částka 7 000 tis. Kč je alokována na zpracování Návrhu nového ÚPmB (platy
zaměstnanců, spotřební materiál, subdodavatelé). Zbývající investiční transfer je určen na rekonstrukci objektu
Zelný trh 13 (3 500 tis. Kč) a na fyzický model k soutěži na nové hlavní nádraží Brno (1 000 tis. Kč).
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