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1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Příspěvková organizace Kancelář architekta města Brna (dále jen KAM) byla zřízena statutárním městem
Brnem dne 1. 2. 2016, dle zřizovací listiny je hlavní činností KAM:
a. Zajišťovat tvorbu územních celoměstských analytických a koncepčních dokumentů
v oblasti územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury a péče o veřejný
prostor.
b. Monitorovat, koordinovat a dbát na soulad strategického plánování a rozvoje,
územního plánování a rozvoje, infrastruktury města a veřejného prostoru.
c. Zpracovávat územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci zadané
Magistrátem města Brna.
d. Zajišťovat organizaci urbanistických a architektonických soutěží a dále veřejných
zakázek včetně zastupování zřizovatele jako zadavatele veřejných zakázek a agendy
s tím související.
e. Vyhledávat a iniciovat řešení klíčových témat a projektů souvisejících s fyzickým
rozvojem města a kvalitou života ve městě.
f.

Připravovat podklady pro činnost samosprávy v oblasti urbanismu, územního rozvoje
a péče o veřejný prostor.
g. Zajišťovat tvorbu koncepcí prostorových dat o městě; zajišťovat, aktualizovat
a interpretovat geodata.
h. Zajišťovat prezentaci, propagaci a komunikaci s veřejností v oblasti územního
plánování a rozvoje, péče o veřejný prostor a infrastruktury prostorových
informací.
i. Zastupovat zřizovatele jako účastníka územních řízení na základě udělené plné
moci.
j. Zajišťovat vodohospodářskou koncepci města.
k. Zajišťovat vybrané činnosti v rámci těchto oblastí:
protipovodňová opatření,
adaptační opatření s využitím modrozelené infrastruktury.
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1.1 Územní plánování
Návrh nového Územního plánu města Brna
Po zveřejnění návrhu Územního plánu města Brna (ÚPmB) v roce 2020 dorazilo přes 8 tisíc podání, což
bylo 36 tisíc požadavků na úpravy. Na základě uplatněných připomínek a námitek, stanovisek dotčených
orgánů a připomínek městských částí byl návrh nového územního plánu upraven a upravený návrh
ÚPmB zveřejněn 14. května 2021. Do 29. června měli Brňané čas na seznámení se a na jeho opětovné
připomínkování. KAM prezentovala návrh dvakrát na setkání s veřejností Plán jede k vám v kině Scala
a navštívila zastupitelstva šestnácti městských částí. Prezentaci ÚPmB zakončila dvě opakovaná veřejná
projednání na brněnském výstavišti, která proběhla 21. a 22. června.
Od července začalo oddělení územního plánování opět spolupracovat na vypořádávání námitek
a připomínek k upravenému návrhu ÚPmB zaslaných na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu
města Brna (OÚPR MMB).

Upravený návrh nového územního plánu zveřejnil Magistrát města Brna 5. listopadu.
Oproti předchozímu návrhu bylo řešeno malé množství změn vycházejících především z požadavků
městských částí i dotčených orgánů. Šlo například o vymezení ploch pro zahrádky v Tuřanech, rozšíření
ploch zeleně, snížení výšek budov v okrajových městských částech či zrušení plochy městské nemocnice
na Kraví hoře a nahrazení rezervou v Komárově.
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Na ně bylo zaměřené druhé opakované veřejné projednávání, které se uskutečnilo 7. prosince.
Připomínkování územního plánu bylo uzavřeno 14. prosince.
Změny platného územního plánu
Na podzim roku 2020 odevzdala KAM samostatnou změnu ÚPmB B1/2020-CM (Brněnská třída). Její
veřejné projednání pak proběhlo 24. března a námitky a připomínky bylo možné podávat do 31. března.
Cílem změny stávajícího územního plánu bylo prověřit polohu nové ulice – Brněnské třídy – i ploch pro
budovy, které jí budou v budoucnu lemovat, a vytvořit tak podmínky pro plánovanou proměnu území.
Územní studie Západní brána
Od konce roku 2020 KAM zpracovává územní studii pro západní část lokality Západní brána v k.ú. Starý
Lískovec. Rozvojová lokalita Západní brána je dlouhodobě předurčena pro umístění výškových staveb.
Řešené území (tj. západní část lokality) je dosud nezastavěnou enklávou o rozloze cca 5 ha, na převážně
městských pozemcích, která je ze severu ohraničena ulicí Jihlavská (naproti FN Brno-Bohunice) a z jihu
sídlištěm Starý Lískovec.
Územní studie má v řešeném území především:
• prověřit dopravní napojení a vyřešit systém dopravní obsluhy (mimo jiného: začlenit do území
budovanou tramvajovou trať a plánované zrušení části dálniční rampy),
• navrhnout komplexní urbanistické uspořádání a definovat funkční i prostorové regulativy pro
výstavbu,
• vyhodnotit potřebu veřejné vybavenosti (MŠ a ZŠ).
Návrh územní studie byl předán pořizovateli ke kontrole v březnu 2021. Studie byla schválena
v listopadu 2021.
Územní studie Bosonohy
Od podzimu 2020 pracuje KAM na (plošně) rozsáhlé a (pro množství různých zájmů) komplikované
Územní studii Bosonohy. Řešené území o rozloze zhruba 714 ha zahrnuje většinu MČ Brno-Bosonohy
a (kvůli širší územní návaznosti) přesahuje i do sousedních obcí Troubsko a Ostopovice. Územní studie
Bosonohy má sloužit především jako podklad pro nový Územní plán města Brna. Prvořadým cílem
územní studie je koordinace různorodých (často protichůdných) zájmů v řešeném území. Správní území
MČ je zásadně zasaženo mnoha rozvojovými záměry:
• nadmístního (např. rozšíření dálnice D1, vysokorychlostní trať VRT, silnice I/43 směrem na
Bystrc a Kuřim)
• a celoměstského významu (obchvat Bosonoh, protipovodňová opatření na Leskavě, tramvajová
trať do Bosonoh, vozovna DPMB apod.),
které je nutné územně zpřesnit a sladit s potřebami samotné městské části (usiluje o uměřený rozvoj)
i se soukromými investorskými záměry. Rozpracované řešení je po celou dobu široce konzultováno
a projednáváno.
Severní část řešeného území je navíc strategickou rozvojovou lokalitou (dlouhodobě sledovanou
lokalitou celoměstského významu, pracovně nazývána Nové Bosonohy). Proto územní studie také
prověřuje a komplexně řeší uspořádání rozvojových ploch, včetně etapizace jejich využití.
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1.2 Data o městě
Mapa s 3D modely brněnských budov
Tým datových analytiků KAM rozšířil funkce webové aplikace Budovy v Brně, a to z historického centra
na celé Brno. Uživatelé si díky ní mohou v trojrozměrném zobrazení prohlédnout, jak se mění využití
různých podlaží i částí budov. Mapa navíc znázorňuje, jakou plochu budovy či jejího patra různé funkce
zaujímají. Mapová aplikace a data z ní jsou užitečná k přípravě návrhu nového územního plánu a jiných
územních studií a analytických podkladů.
Aplikace: http://webmaps.kambrno.cz/budovy/
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Průzkum dopravního chování Brňanů
Město Brno prostřednictvím Kanceláře architekta města zahájilo sociologický průzkum zaměřený na
dopravní chování obyvatel. Průzkum realizuje společnost STEM/MARK a zúčastnilo se ho až 2500
domácností z Brněnské metropolitní oblasti.

Průzkum začal 13. září 2021 a trval po dobu zhruba 2 měsíců. Informace přímo od obyvatel Brna a okolí
umožní lépe zohledňovat reálné dopravní potřeby cestujících v plánovací praxi. Získaná anonymizovaná
data budou použita v rámci studie proveditelnosti severojižního kolejového diametru a souvisejícího
procesu tvorby dopravního modelu města Brna. Zároveň se stanou cenným podkladem pro přípravu
městských strategií a územního plánu. Výsledky tohoto průzkumu budou zveřejněny v lednu 2022.
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1.3 Nová čtvrť
Územní studie Nová čtvrť
V dubnu KAM odevzdala aktualizovanou územní studii nové čtvrti Trnitá, která se dlouhodobě věnuje
koordinaci záměrů města a investorů v území. Aktualizací územní studie byla pověřena Kancelář
architekta města Brna v roce 2019. Jejím úkolem bylo navrhnout nebo zpřesnit dopravní a technickou
infrastrukturu nové čtvrti, protipovodňová opatření, podobu ulic a veřejných prostranství, nastavit
výškovou regulaci budov nebo určit významná místa vhodná pro vypsání architektonických soutěží.
Studie bude sloužit jako podklad pro změny stávajícího územního plánu nebo úpravy návrhu nového,
který má začít platit na konci roku 2022. Nová čtvrť Trnitá nabídne bydlení až pro 15 tisíc lidí, veřejné
a kancelářské budovy i široké možnosti trávení volného času. Bude to čtvrť lemovaná parkem
a oživeným nábřežím Svratky s novým hlavním nádražím. Jejím centrem povede padesát metrů široký
bulvár, který bude lemován obchody a službami v přízemí domů a stromořadími.
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1.4 Veřejný prostor
Koordinační studie na úpravu ulice Česká
Česká ulice je jednou z posledních důležitých ulic v centru města, které neprošly rekonstrukcí povrchu.
V souvislosti s plánovanými investičními záměry v sousedních ulicích a realizací kolektoru pod ulicí Česká
(předpoklad dokončení je rok 2026) připravila KAM v loňském roce koordinační studii na úpravu
veřejného prostranství. Po zpracování koordinační studie jsme rok 2021 zahájili výběrem jednotlivých
druhů kamenných dlaždic, které budou součástí zdejších povrchů. Řešení České i jejího okolí tak bude
odpovídat významu ulice, vytvoří nová pobytová místa a naváže na už proměněné části historického
jádra města. Stavební akce jsou rozděleny do tří etap a potrvají několik let.
První fáze byla dokončena v září 2021, kdy ulice Solniční a část ulice Česká prošly kompletní
rekonstrukcí. Tato rekonstrukce trvala více než dva roky a zahrnula kompletní výměnu kanalizace i
vodovodu a opravu mnoha dalších podzemních sítí. Projekčně se tato stavba připravovala od roku 2014
a na starost ji měly Brněnské vodárny. KAM přispěla návrhem povrchů a koncepcí pro řešení širší oblasti
i pro celé historické centrum. Šlo o první realizovanou spolupráci těchto městských organizací.
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Generel ústředního hřbitova
Generel vznikl na základě požadavku města Brna a Správy ústředního hřbitova města Brna, jelikož území
hřbitova postrádá jakýkoliv dokument, který by sloužil jako zásadní poklad pro rozhodování v oblasti
jeho budoucího vývoje a rozvoje. Generel by měl v tomto ohledu pomoci, a to jak z hlediska
urbanisticko-architektonického, tak i z hlediska vývoje ve způsobu pohřbívání a ostatních souvisejících
oblastech.
Generel je rozdělen do několika logických celků, které lze obecně rozdělit do dvou hlavních částí, a to
analytické a návrhové. Analytická část představuje přehledně shromážděné informace o Ústředním
hřbitově a jeho okolí. Každou analytickou kapitolu uzavírá vyhodnocení, kde jsou sepsány nejzásadnější
témata, s kterými se dále pracuje v části návrhové. Generel by měl být dokončen na podzim tohoto
roku.
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Zachování památek bývalé textilky Mosilany
KAM začala jednat se zástupci majitele bývalého textilního areálu Mosilana o zachování vybraných
objektů a připomenutí zdejší textilní historie.
Areál Mosilany se má podle představ současných majitelů výrazně proměnit a dojít zde ke stavbě nových
objektů pro bydlení. Díky snaze a zájmu odborné a občanské veřejnosti zahájilo Ministerstvo kultury
v roce 2021 řízení k prohlášení areálu za kulturní památku.
KAM se proto ujala role moderátora diskuze mezi představiteli města, zástupci investora, odborníky z
Muzea města Brna a orgány památkové péče tak, aby se tento areál v budoucnu proměnil ve skutečně
živoucí místo Brna a zároveň zde byly zachovány původní objekty a odkaz textilní tradice Brna.
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1.5 Projekty veřejného prostoru a soutěže
Architektonicko-urbanistická soutěž na podobu náměstí Míru
Oddělení Projekty veřejného prostoru a soutěže pokračovalo v organizaci architektonicko-urbanistické
soutěže na podobu náměstí Míru, která byla zahájena na konci roku 2020. Podoba veřejného prostoru
náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho
rozvoje. Budoucí podoba náměstí by měla nabídnout důstojné a bezpečné veřejné prostranství
využitelné jako společenské a pobytové místo pro obyvatele čtvrti. Soutěžní návrhy bylo možné
odevzdávat do 9. dubna 2021. Odborná porota vybrala na konci dubna z osmi návrhů jako vítězné řešení
návrh od brněnského architekta Luboše Františáka a jeho týmu. Ve středu 12. května schválila
rozhodnutí poroty Rada města Brna.

Mezinárodní architektonická soutěž na nové hlavní nádraží
Zpracováním mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonické soutěže o návrh nového hlavního
nádraží pověřil město Brno v lednu 2019 Řídící výbor Železničního uzlu Brno. Společnými zadavateli
soutěže bylo město Brno a státní organizace Správa železnic a přípravou a organizací soutěže byla
pověřena Kancelář architekta města Brna.
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První fáze
Do prvního kola mezinárodní soutěže na nové hlavní nádraží se zapojilo celkem dvanáct týmů. Tři byly
vyzvány přímo, dalších devět vybrala odborná porota ze 46 zaslaných přihlášek a portfolií architektů.
Z dvanácti týmů vybrala v březnu porota čtyři postupující do druhého kola soutěže, postupující týmy
pak rozpracovaly své návrhy do větší podrobnosti.

Druhá fáze
Termín odevzdání návrhů do druhé fáze byl 18. červen 2021. První dva červencové dny zasedla porota,
ve které zasedla architektka Eva Jiřičná nebo urbanista Peter Gero. Výsledky soutěže byly schváleny
Správou železnic dne 20. července 2021 a Radou města Brna na zasedání dne 21. července 2021. Téhož
dne byly výsledky zveřejněny. Zvítězil návrh nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, který
stojí za projektem nádraží v Rotterdamu nebo rekonstrukcí a dostavbou nádraží v Amsterdamu. KAM
následně vystavila jako organizátor soutěže všechny návrhy včetně velkého modelu nové čtvrti v Křížové
chodbě brněnské Nové radnice na konci září.

Model nové čtvrti
V souvislosti se soutěží a ve spolupráci s 3D studiem FAVU VUT v Brně byl připraven model budoucí
podoby nové čtvrti Trnitá v měřítku 1:500, který využila odborná porota. Přímo do modelu totiž lze
vkládat navržené budovy nového hlavního nádraží s navazujícím veřejným prostranstvím, které tak bylo
možné hodnotit z nadhledu a v kontextu celého místa.
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Přednášky: Brno nové hlavní nádraží
Na konci září se uskutečnila diskuse se čtyřmi finalisty mezinárodní architektonické soutěže na nové
hlavní nádraží. V podvečer 29. září se účastníci sešli v kině Scala, kde promluvili autoři čtyř nejlepších
architektonických návrhů plánovaného dopravního terminálu. Své návrhy představila studia Benthem
Crouwel, Pelčák a partner s Müller Reimann, ingenhoven s Burian-Křivinka a Koleček-Jura a BIG s A8000.
Ti prezentovali své vize a uvažování nad řešením nádraží samotného i přilehlé nové čtvrti Trnitá nejen
občanům města v plánované diskusi. Po celou dobu akce bylo umožněno simultánní tlumočení v češtině
do sluchátek a její on-line přenos nabízeli sociální sítě KAM.
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Soutěž na hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
Od začátku roku 2021 KAM připravovala architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu širšího areálu
hlavního vchodu Ústředního hřbitova u ulice Vídeňská. Cílem soutěže byla modernizace technického
a administrativního zázemí Ústředního hřbitova a rozšíření služeb pro návštěvníky. Součástí byl také
návrh výstavby provozních budov podél ohradní zdi a objektu občerstvení nebo kamenického obchodu.
Stánky na ulici má nahradit květinářství, místo tak bude reprezentativnější a úhlednější. Důležitou
součástí soutěže byla i krajinářská architektura a výsadba zeleně. V dubnu byla jmenována porota
složena ze zástupců města, správy hřbitova, KAM, Národního památkového ústavu a odborníků.
V červnu byla soutěž zahájena a možnost odevzdávání návrhů skončilo 13. září 2021.
Z pěti soutěžních návrhů vybrala odborná porota 14. října ten z dílny ateliéru Refuel. Výsledky soutěže
schválila 27. října Rada města Brna. Vítězný ateliér ve svém řešení navrhl nový vstupní objekt částečně
zapustit pod zem a tím otevřít pohled na kompozici historického vstupu a obřadní síně. Před ní má
vzniknout klidné náměstíčko s lavičkami a kašnou. Na vítězném návrhu porota ocenila především
kultivovanost a citlivost ve vztahu ke stávající kompozici Ústředního hřbitova. Všechny návrhy byly
vystaveny na přelomu roku v brněnském Urban centru.
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Soutěž parku Černovické pískovny
V místě pískovny v brněnských Černovicích plánuje město v budoucnu vytvořit rozsáhlý park.
S ohledem na stále probíhající těžbu bude ale proměna území postupná. Už v příštích letech by se lidem
mohla otevřít část areálu. Proměnu Černovické pískovny má zajistit urbanisticko-krajinářská soutěž.
Přípravu soutěže zajišťovala KAM. Za tímto účelem byla 14. května spuštěna anketa s cílem zjistit názory
veřejnosti. Úkolem soutěžících bude připravit plán na postupnou obnovu vytěžených oblastí. Výsledkem
má být celoměstský park, který bude rozlohou větší než Lužánky. Realizace soutěže se uskuteční v první
polovině roku 2022.

Soutěž na nový most přes řeku Svitavu
Cílem urbanisticko-architektonické jednofázové soutěž na nový most přes Svitavu bylo spojit dvě čtvrti.
Součástí návrhu mají být křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a
nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská. Nový most má mít 4 pruhy, celkovou délku
53 metrů a šířku 28 metrů. Dva pruhy budou vyhrazeny pro veřejnou hromadnou dopravu a další dva
pro individuální automobilový provoz. Na obou stranách mají mít svoje samostatné pruhy cyklisté,
v každém směru bude i prostor pro pohyb pěších. Na začátku října jmenovala Rada města Brna šestnáct
členů soutěžní poroty. Soutěž byla zahájena 19. listopadu s termínem odevzdání návrhů do 11. února
2022.
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Studie rekonstrukce podchodu pod hlavním nádražím
V roce 2020 získalo město Brno do svého vlastnictví prostory podchodu pod hlavním nádražím. Ten
denně využívají tisíce lidí a jeho stav odpovídá stáří i dlouhodobé zátěži. Úkolem KAM proto bylo
navrhnout změny podchodu, které nejsou závislé na opravách přednádraží. Cílem projektu bylo přinést
do podchodu světlo, propojit ho výtahem k nástupištím, zmodernizovat tamní obchody do podoby
pasáže či přidat informace o odjezdech vlaků a tramvají. Začátek rekonstrukce a její délka záleží na
technickém stavu podchodu a míře potřebných oprav. Naše studie bude podkladem pro další fáze celého
projektu.
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1.6 Informace o městě
Za rok 2021 připravilo oddělení Informací o městě celkem 96 materiálů do Rady města Brna,
38 materiálů do Porady vedení a 31 různých odborných vyjádření. Toto oddělení se rovněž účastní
výrobních výborů projektů celoměstského významu ve městě, pracovních skupin a stavebních komisí.
Dále organizuje pravidelná koordinační jednání k připravovaným investičním záměrům s dotčenými
odbory Magistrátu města Brna.

1.7 Doprava
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (SJKD) má prověřit možnosti podzemní
kolejové dopravy navazující na nový železniční uzel. Výběrové řízení na její zpracování vyhlásili brněnští
radní v loňském roce, zadání připravila KAM. Připravovaná studie proveditelnosti posoudí finanční
náročnost i efektivitu jednotlivých variant, zaměří se na potenciální zájem cestujících a proměnu
dopravního chování ve městě, včetně možného snížení zatížení hlavních tramvajových tratí. Studie by
měla být hotová v roce 2022.
Na téma SJKD v březnu KAM uspořádala seminář. Do problematiky brněnského diametru uvedl
hosty vedoucí dopravního oddělení KAM Martin Všetečka. Náhled do technologické koncepce
podzemních drah přinesl specialista ze společnosti Siemens Mobility Jiří Pohl. Lukáš Tittl a Jakub Zajíček
z pražského Institutu plánování a rozvoje představili koncepci podzemní železnice a nové linky metra D.
Herbert Seelmann z brněnského VUT sdílel zkušenosti o podzemních drahách v sousední Vídni.
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1.8 Městská infrastruktura
Protipovodňová opatření
V letošním roce začalo dlouho očekávané oživení řeky Svratky v úseku od Riviéry k železničnímu viaduktu
na Uhelné ulici. Hlavním cílem navržených úprav je ochránit město před stoletou vodou prostřednictvím
odsazených protipovodňových zdí a hrází doplněných přírodě blízkými opatřeními na vodním toku.
V únoru letošního roku pracovníci Veřejné zeleně města Brna zahájili první etapu přípravných prací,
která spočívá v odstranění části stávajících stromů a náletových dřevin. Později navážou na přípravu
území stavební práce, které postupně promění nábřeží Svratky podle návrhu týmu profesora Ivana
Rullera, který zvítězil v mezinárodní soutěži na oživení nábřeží Svratky. Dokončení stavby je očekáváno
v roce 2023. V březnu byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele, který postaví protipovodňová
opatření řeky Svratky na území města Brna, konkrétně jejich etapy VII a VIII, podle zpracovaných
projektových dokumentací. Smlouva o realizaci stavby bude uzavřena s vybraným zhotovitelem
(PPO nábřeží Svratky – Brno, jehož členy jsou OHLA ŽS, a.s., HOCHTIEF CZ a. s., FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.) počátkem ledna 2023.

19

Adaptační opatření
Účelem celého projektu je především adaptace stávající zástavby na dopady klimatických změn, snížení
množství odváděných srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, zlepšení mikroklimatu,
vegetačních podmínek pro zeleň a atraktivity veřejných prostranství. V první fázi projektu bylo vybráno
pět městských částí: Bohunice, Komín, Nový Lískovec, Kohoutovice a Brno-sever. Pro předem
specifikovaná území těchto městských částí bude zpracována studie, v rámci které budou navržena
konkrétní opatření. Obecně budou preferována zejména povrchová, přírodě blízká a decentrální
opatření, která zadržují, vsakují, vypařují a čistí srážkovou vodu v blízkosti jejího dopadu na zemský
povrch. Studie by měla stanovit opatření vhodná k realizaci v krátkém časovém horizontu (z hlediska
efektivity a ekonomické udržitelnosti), současně by však měla být i zásobníkem projektů do budoucna.
Na studii bude navazovat zpracování projektových dokumentací pro vybrané objekty, které budou
následně realizovány. Studie pěti městských částí a na ni navazující realizace jsou pilotním projektem.
Do budoucna se předpokládá, že studie bude rozšířena i na území dalších městských částí.
Konference o modrozelené infrastruktuře – Nenech Brno na suchu
Dopady urbanizace a klimatických změn na obyvatelnost našich měst jsou stále patrnější. A právě z toho
důvodu je nutné otevřít diskusi o možných řešeních. Z toho důvodu pořádala KAM ve spolupráci
s Odborem životního prostředí MMB v říjnu na brněnské hvězdně konferenci Nenech Brno na suchu.
Přednášeli na ní odborníci z řad projektantů, krajinných architektů i vodohospodářů. Ti pak společně
diskutovali v rámci tří přednáškových bloků – modré sekci, zelené sekci a sekci realizací. Konference
byla je určena primárně pro zástupce městských organizací, úřadů městských částí a brněnského
magistrátu. Zúčastnit se však mohl kdokoliv.
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1.9 Komunikace
Prezentace upraveného návrhu nového Územního plánu města Brna
Oddělení komunikace zorganizovalo v červnu dvě setkání Plán jede k vám 2, na kterých byl prezentován
návrh nového ÚPmB a zodpovídány dotazy občanů. Během května byla také znovu otevřena výstava
381 346 územních plánovačů v Urban centru. Výstavu bylo kvůli nouzovému stavu možné shlédnout
i online. Po zveřejnění upraveného návrhu ÚPmB také KAM uspořádala tiskovou konferenci.

Výstavy

Výstava: Proměna náměstí Míru
Výstava se uskutečnila v prostorách brněnského Urban centra. Původně měla být přístupná do konce
července, nakonec byla prodloužená do konce srpna. Prezentovala všech osm návrhů
urbanisticko-architektonické soutěže Dostavba a úprava náměstí Míru, její okomentované zadání i
historii zapojení odborné a široké veřejnosti.
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Výstava URBANIA
Od 6. září do 3. října byla v prostorách někdejší brněnské káznice na Bratislavské ulici k vidění interaktivní
expozice URBANIA. Výstavu zorganizovala KAM spolu s Odborem strategického rozvoje a spolupráce
Magistrátu města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje MMB a TIC BRNO. Návštěvníci výstavy měli
zhruba na dvě hodiny možnost převzít do svých rukou správu fiktivního města Urbania a podílet se na jeho
rozvoji. S potřebami města se lépe seznámili například jízdou na kole po ulici, na níž správce uvažuje nad
vybudováním cyklopruhu, nebo posloucháním rozhovoru mezi lidmi, kteří se vyjadřují k výstavbě
komunitního centra. Expozici do Brna zapůjčil IPR Praha. Obyvatelé Brna získali prostřednictvím URBANIE
lepší představu o principech, jimiž se řídí tvůrci hlavního rozvojového dokumentu města Strategie Brno 2050.
Kde a jak se potkává ideální představa o fungování města Urbania s realitou rozvoje Brna, pak zjistili zájemci
díky navazující výstavě v prostorách brněnského Urban centra.
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Výstava: Brno nové hlavní nádraží
Od 1. do 29. října v Křížové chodbě Nové radnice se uskutečnila výstava Brno nové hlavní nádraží. Ta
představila vítězný návrh nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects. Součástí výstavy bude
také velký model nové čtvrti Trnitá a všechny návrhy z obou fází soutěže. Vernisáž výstavy se uskutečnila
30. září. Zúčastnili se jí čtyři finalisté soutěže, jejichž modely byly rovněž vystaveny, představitelé města
Brna a Správy železnic. Návštěvníci výstavy i vernisáže si mohli odnést obsáhlý katalog s detailním
popisem i vizualizacemi návrhů. Celkový počet návštěvníků výstavy překročil 2500. Součástí byly dvě
komentované prohlídky s hojnou účastní.

Výstava: Brána zahrady věčnosti
Poslední výstava roku se uskutečnila od poloviny prosince v brněnském Urban centru. Nesla název Brána
zahrady věčnosti a jejím tématem byla prezentace návrhů urbanisticko-architektonické soutěže o nový
vstup na ústřední hřbitov. Cílem zadání soutěže byla také rekonstrukce jedné ze správních budov na
administrativní zázemí, umístění a podoba obchodních ploch pro květinářství a kamenictví a provozních
budov podél ohradní zdi. Výstava byla zahájena vernisáží, na které jsme pokřtili Generel ústředního
hřbitova.
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Procházky

Procházka s městský architektem: Sejdeme se na hřbitově
Hlavním motivem procházky byl příběh Ústředního hřbitova a někdejších brněnských obyvatel, kteří jsou
zde pochovaní. Tématem byla i architektura a urbanismus, významné náhrobky, obřadní síň,
krematorium i důležitá místa. Dílčím námětem byla také práce na připravovaném Generelu Ústředního
hřbitova, a právě probíhající architektonická soutěž na úpravu hlavního vstupu.
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2 Plnění úkolů v personální oblasti
2.1 Struktura a počet zaměstnanců ke konci sledovaného období
Struktura zaměstnanců
Oddělení KAM

Funkce zaměstnance

Administrativa

ředitel KAM
interní auditor
vedoucí oddělení
asistentka účetní
asistentka KAM
asistentka ředitele
správce IT
uklízečka
vedoucí oddělení
architekt
architektka
vedoucí oddělení
architekt
organizátorka soutěží
vedoucí oddělení
urbanistka-vedoucí týmu ÚP
sociální geograf-vedoucí týmu analýz a GIS
architektka/fotografka
architektka
právník
právnička
sociální geograf
specialista na GIS, ÚP
specialista na GIS
specialista na GIS
specialista na GIS
specialistka na GIS
krajinářský architekt
městská inženýrka
vedoucí oddělení
odborný referent – sektory města
právní specialista
vedoucí oddělení
redaktor/copywriter
produkční
grafička
vedoucí oddělení
dopravní specialista
dopravní specialista

Veřejný prostor

Projekty veřejného prostoru a soutěže

Územní plán

Informace o městě

Komunikace

Doprava
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dopravní specialistka
urbanista, architekt
urbanista, architekt
urbanistka, architektka
architektka koordinátorka městských projektů
vedoucí oddělení a specialista vodohospodář
vedoucí týmu PPO
projektová manažerka
projektová manažerka
projektový manažer
specialista vodohospodář
specialista vodohospodář

Nová čtvrť

Městská infrastruktura

V roce 2021 vzniklo nové oddělení „Projekty veřejného prostoru a soutěže“, které zajišťuje činnosti
spojené s organizací architektonických a urbanistických soutěží a zajišťuje implementaci dokumentů
a analýz vzniklých na oddělení veřejného prostoru a rovněž spolupracuje s tímto oddělením na
analytických a koncepčních dokumentech.
K 31.12.2021 byl fyzický počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 51 osob a přepočtený evidenční
počet zaměstnanců 47,20.
Tabulka zobrazuje fyzický evidenční počet zaměstnanců v pololetí a na konci roku 2021.
Oddělení KAM
Administrativy
Veřejného prostoru
Projekty veřejného
prostoru a soutěže
Územního plánování
Informací o městě
Komunikace
Dopravy
Nová čtvrť
Městská infrastruktura
Celkem:

Fyzický evidenční počet ke dni
30.6.2021
8 (z toho 2 na částečný úvazek)
4

Fyzický evidenční počet ke
dni 31.12.2021
8 (z toho 2 na částečný úvazek)
3

3

3

19 (z toho 5 na částečný úvazek)
4 (z toho 2 na částečný úvazek)
4
4 (z toho 4 na částečný úvazek)
4 (z toho 1 na částečný úvazek)
7 (z toho 2 na částečný úvazek)
57

15 (z toho 2 částečné úvazky)
3 (z toho 2 částečný úvazek)
4
4 (z toho 4 částečný úvazek)
4 (z toho 1 na částečný úvazek)
7 (z toho 1 na částečný úvazek)
51
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2.2 Struktura a průměrné přepočtené počty zaměstnanců za sledované
období
Tabulka zobrazuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pololetí a na konci roku 2021.
Oddělení KAM
Administrativy
Veřejného prostoru
Projektu veřejného prostoru a
soutěže
Územního plánování
Informací o městě
Komunikace
Dopravy
Nová čtvrť
Městská infrastruktura
Celkem:

Průměrný přepočtený
evidenční počet ke dni
30.6.2021
7,20
4,17

Průměrný přepočtený
evidenční počet ke dni
31.12.2021 (plán)
7,33 (7,5)
3 (4,0)

2,83

2,91 (3,0)

17,68
3,35
4,05
3,17
3,79
5,67
51,91

18,4 (18,0)
2,95 (3,0)
4,03 (4,0)
3,09 (4,0)
3,8 (4,0)
6,2 (7,0)

51,71 (54,50)

2.3 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období – skutečný stav
Oddělení KAM
Administrativa
Veřejný prostor
Projekt
veřejného
prostoru a
soutěží
Územní plán
Informace
o městě
Komunikace
Doprava
Nová čtvrť
Městská
infrastruktura
Celkem:

stav
k 31.12.2020
8
6

0
2

rodičovská
dovolená
1
1

stav
k 31.12.2021
8
3

3

0

0

3

19

2

6

0

15

4

0

1

0

3

4
4
4

2
1
0

2
1
0

0
0
0

4
4
4

4

3

0

0

7

53

12

12

2

51

přijato

odešlo

1
0

0

V roce 2021 přešli 2 zaměstnanci do oddělení Projekt veřejného prostoru a soutěží z oddělení Veřejný
prostor. Jsou zahrnuty ve statistice přírůstku a úbytku jednotlivých oddělení. Zaměstnankyně oddělení
Administrativy na rodičovské dovolené je započtena ve fyzickém stavu k 31.12.2021. Ostatní
zaměstnankyně na mateřské/rodičovské dovolené nejsou v konečném stavu fyzických osob zahrnuty.
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2.4 Průměrné platové třídy a průměrné platy za sledované období
Průměrná platová třída vedoucích zaměstnanců:
Průměrná mzda vedoucích zaměstnanců:

12 třída
56.968 Kč

Průměrná platová třída řadových zaměstnanců:
Průměrná mzda řadových zaměstnanců:

10 třída
36.423 Kč

2.5 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zabezpečuje organizace v souladu s obecně právními
předpisy a vnitřními předpisy organizace.
Za rok 2021 nebyly evidovány žádné pracovní úrazy.
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3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření
3.1 Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek za rok 2021 byl 292.585,89 Kč. Celkové výnosy za sledované období činily
51.733.708,54 Kč a celkové náklady za sledované období činily 51.441.122,65 Kč.
Hlavním účelem organizace je příprava odborného názoru z hlediska rozvoje statutárního města Brna,
a to v oblasti strategického plánování, územního plánování a rozvoje, urbanismu, infrastruktury města,
veřejného prostoru a kulturních hodnot a dále zpracování vize prostorového rozvoje statutárního města
Brna koordinací strategického plánování města a územního plánování.
KAM měla ve sledovaném období výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb. KAM vydala publikaci
Principy tvorby veřejných prostranství, kterou si veřejnost může v tištěné podobě zakoupit přes stránky
KAM nebo např. v nakladatelství Academia. Další výnosy KAM tvořily příjmy od nájemců budovy na
Zelném trhu 13, kterou má KAM ve správě. Tyto výnosy jsou součástí příspěvku zřizovatele s vazbou na
příjmy z pronájmu. Pronájem prostor Honorárnímu konzulovi Italské republiky pro kraje Jihomoravský,
Olomoucký, kraj Vysočina, Zlínský a Moravskoslezský byl ukončen k 30.6.2021.

3.2 Vývoj rozpočtu KAM v průběhu r. 2021
úpravy
rozpočtové opatření
+
schválený
rozpočet
úprava č. 1
úprava č. 2
úprava č. 3
úprava č. 4
úprava č. 5
úprava č. 6
úprava č. 7
úprava č. 8

Transfery do
rozpočtu KAM

-

36 849
RO/53/2021/ZMB
RO/74/2021/ZMB
RO/112/2021/ZMB
RO/254/2021/ZMB
RO/264/2021/ZMB
RO/377/2021/ZMB
RO/362/2021/ZMB
RO/466/2021/ZMB

1
3
2
1

121
500
879
500
000

12 000
12 121

51 093
54 972
57 472
13 121
37

2 800
900

tis. Kč
Investiční
transfery

57 435
60 235
14 021

Z roku 2020 byly KAM ponechány k využití 3 účelové neinvestiční příspěvky ve výši 12.744 tis. Kč.
Investiční transfer na model k soutěži na nové hlavní nádraží Brno ve výši 1.000 tis. Kč byl převeden z
rozpočtu roku 2020 do schváleného rozpočtu roku 2021.
Úprava č. 1

poskytnutí investičního transferu z nespecifikované rezervy na financování:
model k soutěži „Dostavba a úprava nám. Míru“
121 tis. Kč

Úprava č. 2

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na financování:
Studie architektonicko-krajinářského řešení severní části Černovické terasy
1.500 tis. Kč

Úprava č. 3

poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz z nespecifikované rezervy
3.879 tis. Kč
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Úprava č. 4

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na financování:
Pořízení studií, posudků a činností spojených se strategickým projektem
Brněnská třída
2.500 tis. Kč

Úprava č. 5

poskytnutí účelového investičního transferu na financování:
Projektové dokumentace akce Revitalizace toku a vývařiště Svrateckého náhonu
1.000 tis. Kč

Úprava č. 6

snížení neinvestičního příspěvku z důvodu ukončení nájmu Honorárního konzula
Italské republiky
37 tis. Kč

Úprava č. 7

poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na financování:
Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh
"Nový most přes řeku Svitavu, Brno"
2.800 tis. Kč

Úprava č. 8

navýšení investičního transferu na financování:
přípravy Návrhu nového ÚPmB za účelem přípravy Návrhu pro 2.opakované
veřejné projednání
900 tis. Kč
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Vyúčtování neinvestičních účelových příspěvků:

příspěvek
Studie architektonickokrajinářského řešení
severní části Černovické
terasy
Pořízení studií, posudků a
činností spojených se
strategickým projektem
Brněnská třída
Urbanistickoarchitektonická
jednofázová otevřená
projektová soutěž o návrh
„Nový most přes řeku
Svitavu, Brno"
Mezinárodní urbanistickodopravně-architektonická
soutěž na nové hlavní
nádraží Brno
Urbanistická soutěž na
řešení náměstí Míru
Urbanistickoarchitektonická soutěž na
hlavní vstup Ústředního
hřbitova Brno
CELKEM

Schválený
příspěvek

vyčerpáno do
31.12. 2021

vráceno do
FRR v roce
2022

Ponecháno
k využití v roce
2022

1 500 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

2 500 000,00

42 350,00

650,00

2 457 000,00

2 800 000,00

44 831,53

0,00

2 755 168,47

7 100 000,00

6 293 925,73

0,00

806 074,27

3 844 000,00

3 556 725,09

287 274,91

0,00

1 800 000,00
19 544 000,00

990 202,35
10 928 034,70

809 797, 65
1 097 722,56

0,00
7 518 242,74
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Vyúčtování investičních účelových transferů:

transfer na investice
Zpracování Návrhu
nového ÚPmB
Technické zhodnocení
objektu Zelný trh 13
Zpracování Návrhu změn
ÚPmB
Model k soutěži na nové
hlavní nádraží Brno
Model k soutěži
"Dostavba a úprava
náměstí Míru"
Revitalizace toku a
vývařiště Svrateckého
náhonu
CELKEM MMB

Schválený
transfer

čerpáno od
MMB

vyčerpáno do
31. 12. 2021

vráceno
v roce 2022

7 900 000,00

7 900 000,00

7 856 479,95

43 520,05

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

500,00

286 391,85

234 316,43

52 075,42

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

121 000,00

87 120,00

87 120,00

0,00

1 000 000,00

220 825, 00

220 825, 00

0,00

14 021 000,00

12 994 336,85

12 898 741,38

95 595,47

Transfery podléhají zúčtování s MMB, byly ve stanovených termínech vyúčtovány. Jejich použití bylo
v souladu se stanovenými podmínkami.
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3.3 Výnosy

Výnosy celkem
Výnosy za
vlastní výkony
a za zboží
Výnosy z
transferů
Z toho: Výnosy
z transferů od
zřizovatele
Z toho: výnosy
z transferů od
MČ
Ostatní výnosy

51 734

Skuteč./
SR
%
140,4

v tis. Kč
Skuteč./
UR
%
85,9

Skutečnost k
31.12.2020

schval.
roz. 2021

38 712

36 849

Upravený
rozpočet
k 31.12.2021
60 235

145

0

0

106

0

0

38 546

36 849

60 235

51 618

140,1

85,7

38 546

36 849

60 235

51 618

140,1

85,7

0

0

0

0

0

0

21

0

0

10

0

0

Skutečnost
k 31.12.2021

Výnosy KAM tvoří zejména transfer od zřizovatele. KAM měla ve sledovaném období výnosy z prodeje
vlastních výrobků a služeb. KAM vydala publikaci Principy tvorby veřejných prostranství, kterou si
veřejnost může v tištěné podobě zakoupit přes stránky KAM nebo v nakladatelství Academia. Další
výnosy KAM tvořily příjmy od nájemců budovy na Zelném trhu 13, kterou má KAM ve správě. Tyto
výnosy jsou součástí příspěvku zřizovatele s vazbou na příjmy z pronájmu. Pronájem prostor
Honorárnímu konzulovi Italské republiky pro kraje Jihomoravský, Olomoucký, kraj Vysočina, Zlínský
a Moravskoslezský byl ukončen k 30.6.2021
Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem je zapříčiněn převodem nevyčerpaných neinvestičních
účelových příspěvků do r. 2022.
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3.4 Náklady
v tis. Kč
Skutečnost
k
31.12.2020
Náklady
celkem
Spotřeba
materiálu
Spotřeba
energie
Služby
Z toho:
Opravy a
udržování
Mzdové
náklady
Z toho:
náklady na
platy
Sociální
pojištění a
sociální
náklady
Odpisy
dlouhodobého
majetku
Ostatní
náklady

schval.
roz.
2021

Upravený
rozpočet
k 31.12.2021

Skutečnost
k 31.12.2021

Skuteč./SR
%

Skuteč./UR
%

38 651

36 849

60 235

51 441

139,6

85,4

526

1 800

3 063

1 058

58,8

34,5

430

400

400

693

173,3

173,3

9 039

3 000

11 579

10 378

345,9

89,6

282

200

200

90

45,0

45,0

26 041

21 100

23 700

29 785

141,2

125,7

22 150

17 500

19 500

24 942

142,5

127,9

8 946

7 200

7 900

10 071

139,9

127,5

994

1 000

1 000

1 369

136,9

136,9

-7 325

2 349

12 593

-1 913*

-81,4

-15,2

*Ostatní náklady tvoří celkovou výši 4.782 tis. Kč. V tabulce byla od této částky odečtena částka
6 695 tis. Kč, která tvoří aktivaci majetku (náklady na zpracování Návrhu změn ÚPmB a Návrhu ÚPmB).
Tabulka zahrnuje pouze sumarizaci účtů ve skupinách. Detailní členění je evidováno na analytických
účtech a u jednotlivých zakázek (akcí). Pomocí analytických účtů a zakázek jsou sledovány náklady
organizace dle jednotlivých oddělení a účelových příspěvků.
Spotřeba materiálu (501)
Jedná se například o kancelářské potřeby, tisk mapových podkladů a plakátů na akce KAM, tisk
propagačních materiálů, tisk katalogů na výstavy k architektonickým a urbanistickým soutěžím a drobný
spotřební materiál s pořizovací cenou do 1.000 Kč s dobou použitelnosti kratší než 1 rok.
Spotřeba energie (502)
Zde jsou zaúčtovány zálohy za energie včetně doplatků za zaúčtované energie.
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Služby (skup. 51)
-

opravy a údržba zahrnují drobné úpravy ve svěřeném objektu (např. pravidelné revize
a kontroly, opravy výtahu, renovace podlahy),
náklady na cestovné,
náklady na reprezentaci,
nájemné,
roční support k softwaru,
pravidelné platby za externí služby (právník, účetní, telefonní služby, internet),
služby pro zajištění akcí organizovaných KAM,
náklady spojené s organizací urbanistických a architektonických soutěží (zasedání porot,
odměny porotcům, catering atd.),
urbanistické a architektonické studie, externě zadané průzkumy a analýzy.

Odpisy dlouhodobého majetku (551)
Kanceláři architekta města Brna byl do hospodaření svěřen objekt č. pop. 331, Zelný trh 13,
Starobrněnská 331/13 Brno na pozemku parc. č. 395, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno.
Objekt byl organizaci předán k 1.6.2018. Na základě tohoto předání byl přejat odpisový plán objektu od
Statutárního města Brna do plánu odpisů organizace.
Na základě zpracovaného plánu odpisů a jeho následné realizace odepsala KAM majetek v celkové výši
1.369.197 Kč.
Ostatní náklady (skup. 53, 54, 56, 57, 55 kromě účtu 551)
-

náklady z drobného dlouhodobého majetku (nábytek a další vybavení kanceláří, hardwarové
vybavení, drobnější software, odborná literatura),
silniční daň,
DPH a jiné daně a poplatky,
výhry do jednotlivých architektonických a urbanistických soutěží.

3.5 Finanční majetek
Kancelář architekta města Brna, p. o. má všechny účty vedeny u Fio banky, pobočka Brno.
Stav prostředků na bankovních účtech ke dni 31. 12. 2021
Běžný účet:
Účet FKSP:

14.350.255,54 Kč
835.589,66 Kč

3.6 Pohledávky a závazky
KAM uhradil veškeré došlé faktury a smluvní závazky se splatností do 31.12.2021 řádně a včas.
K 31.12.2021 byly vykázány krátkodobé závazky vyplývající z činnosti organizace (zaměstnanci, sociální
a zdravotní pojištění, daně) v celkové výši 6.104.804,79 Kč. V krátkodobých závazcích je také zahrnuta
částka 1.194.043,03 Kč (nevyčerpaná část neinvestičních účelových příspěvků a investiční účelový
příspěvek), kterou organizace řádně vrátila v únoru 2022.
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KAM eviduje dlouhodobé závazky v celkové výši 7.518.242,74 Kč. Tuto částku tvoří účelové neinvestiční
příspěvky ponechané k využití v roce 2022.
KAM má krátkodobé pohledávky v celkové výši 1.275.577,29 Kč. Tyto pohledávky tvoří zejména
pohledávky vůči zřizovateli a odběratelům, dále krátkodobé poskytnuté zálohy a náklady příštích období.

3.7 Transfery z jiných veřejných rozpočtů
Ve sledovaném období neobdržela KAM žádné dotace z jiných veřejných rozpočtů.

3.8 Investice
Na základě žádostí byly zřizovatelem schváleny transfery uvedené v tabulce níže. Za sledované období
KAM žádala zřizovatele o investiční transfer na pořízení modelů k soutěžím „Dostavba a úprava náměstí
Míru“ a „nové hlavní nádraží Brno“.
Investice byly zaslány na účet KAM na základě faktur od dodavatelů.
Tabulka rozpočtových opatření schválených investičních transferů a skutečně vyplacené prostředky:
Rozpočtové opatření
Schválený rozpočet

Částka
7.000.000 Kč

RO č. 466/2021/ZMB

900.000 Kč

Schválený rozpočet

500.000 Kč

Schválený rozpočet

3.500.000 Kč

RO č. 53/2021/ZMB

121.000 Kč

RO č. 53/2021/ZMB

1.000.000 Kč

RO č. 264/2021/ZMB

1.000.000 Kč

Celkem

Účel
Zpracování Návrhu ÚPmB
Zpracování Návrhu ÚPmB –
2.opakované veřejné projednání
Zpracování Návrhu změn ÚPmB
Technické zhodnocení objektu Zelný
trh 13
Model k soutěži "Dostavba a úprava
náměstí Míru"
Model k soutěži na nové hlavní nádraží
Brno
Revitalizace toku a vývařiště
Svrateckého náhonu

14.021.000 Kč

Skutečnost
7.856.479,95 Kč
234.316,43 Kč
3.500.000 Kč
87.120 Kč
1.000.000 Kč
220.825 Kč
12.898.741,38 Kč

Vyúčtování výše uvedených investičních transferů je uvedeno v tabulce na str. 32.
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4 Komentář k tabulce „Plán tvorby a čerpání peněžních fondů“
Název fondu
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Fond investic

Stav
k 1.1.2021

tvorba

0
783
558
2 444

Zdroje celkem

Použití celkem

0
1 328
644
16 808

0
446
0
14 756

0
545
86
14 364

v tis. Kč
Stav
k 31.12.2021
0
882
644
2 052

Fond investic
Fond investic je tvořen z přídělu odpisů ve výši 1.369.197,00 Kč a investičního příspěvku
12.994.336,85 Kč. Zůstatek k 31.12.2021 činí 2.052.105,06 Kč.
Jednotlivá rozpočtová opatření jsou rozepsána v kapitole 3.8 Investice.
Fond rezerv
Rezervní fond byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předchozí roky. Čerpání z fondu
v roce 2021 nebylo. Zůstatek k 31.12.2020 činí 644.354,73 Kč.
Fond odměn
Ke konci roku 2021 fond zůstává stále na nulové hodnotě.
Fond kulturních a sociální potřeb (FKSP)
Fond FKSP se průběžně tvoří, je krytý zůstatkem z předchozích roků a jednotlivým přídělem z mezd.
Čerpání z fondu bylo dle plánu. Zůstatek k 31.12.2021 činí 881.917,19 Kč.
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5 Kontrolní činnost
5.1 Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
V KAM je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004
Sb., zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém, sestávající z řídící kontroly a interního auditu. Způsob
provádění řídící kontroly je v KAM upraven vnitřní směrnicí.
Plán interního auditu na rok 2021 obsahoval provedení čtyř interních auditů, a to auditu systému ochrany
osobních údajů, audit realizace doporučení vycházejících z interních auditů provedených interním
auditorem v průběhu roku 2020, audit dlouhodobý majetek a audit vnitřního kontrolního systému
organizace. Všechny audity uvedené v ročním plánu interního auditu byly realizovány, mimořádný audit
nad rámec plánu v průběhu roku 2021 proveden nebyl. V rámci provedených auditů nebyly zjištěny
závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost příspěvkové organizace a které by závažně
snižovaly její finanční výkonnost. Realizace doporučení vzešlých z provedených auditů bude interním
auditorem prověřena v průběhu roku 2022.
Součástí činnosti interního auditora byla také konzultační činnost ve vztahu ke způsobu provádění řídící
kontroly u některých typů finančních operací, oblasti vnitřních předpisů organizace, problematice
rozpočtu organizace, použití fondů organizace a dalších témat souvisejících zejména s hospodařením
organizace. Koncem roku probíhala příprava ročního plánu interního auditu na následující rok.
Zřizovateli byla začátkem roku 2022 v souladu s příslušnými ustanoveními Zásad vztahu orgánů
statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím předána zpráva o výsledcích finančních kontrol za
rok 2021.

5.2 Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za
předchozí rok
V Kanceláři architekta města Brna byly provedeny tři kontroly, a to následná veřejnosprávní kontrola ze
strany Úseku 1. náměstka primátorky města Brna jako odvětvového útvaru. Kontrola byla zaměřena na
hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů v roce 2020. Kontrolní
skupinou nebyly zjištěny nedostatky a KAM nebylo uloženo provedení nápravných opatření.
Dále byla provedena průběžná veřejnosprávní kontrola ze strany Úseku 1. náměstka primátorky města
Brna jako odvětvového útvaru. Kontrola byla zaměřena na dodržování stanovených podmínek a postupů
při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací; provádění včasných a přesných zápisů
o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích a automatických informačních systémech a na
zajišťování včasné přípravy stanovených finančních, účetních a jiných výkazů, hlášení a zpráv. Kontrolní
skupinou nebyly zjištěny nedostatky a KAM nebylo uloženo provedení nápravných opatření.
Jako poslední byla provedena předběžná veřejnosprávní kontrola ze strany Úseku 1. náměstka
primátorky města Brna jako odvětvového útvaru. Kontrola byla zaměřena na schválení příspěvku na
provoz a investice v orgánech města Brna, tj. Návrh rozpočtu PO na rok 2021 a Plán tvorby čerpání
peněžních fondů k 31.12.2021. Kontrolní skupinou nebyly zjištěny nedostatky a KAM nebylo uloženo
provedení nápravných opatření.
V červenci roku 2021 byla v Kanceláři architekta města Brna zahájena Odborem interního auditu
a kontroly MMB následná veřejnosprávní kontrola na místě dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, se zaměřením na
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dodržování zákonů, jiných právních předpisů a interních normativních aktů při hospodaření s finančními
prostředky, a to zejména v následujících oblastech za rok 2020:
-

rozpočet,
finanční operace,
běžné a kapitálové výdaje,
vnitřní kontrolní systém,
dispozice se svěřeným majetkem.

Kontrolní skupina o provedené následné veřejnosprávní kontrole na místě vyhotovila protokol o kontrole,
ve kterém uvedla zjištěné nedostatky. Protokol byl KAM doručen 6.1.2022. Ke zjištěným nedostatkům
byla v roce 2022 provedena nápravná opatření.

6 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Pro zabezpečení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 vydal dne 13.12.2021 ředitel KAM příkaz
ředitele č. 001/2021 – provedení periodické inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021.
Příkaz byl zpracování v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyhláškou
č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků.
Účetní jednotka provedla inventarizaci ke dni, ke kterému sestavuje účetní závěrku, tj. ke dni
31.12.2021.
Vyhodnocení průběhu inventur
Druh inventury: fyzická, dokladová
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek
aktiv a pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventárních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek
dle data provedení inventury.
Fyzická inventura byla provedena v termínu od 31.12.2021 do 10.1.2022. Dokladová inventura byla
provedena od 10.1.2022 do 28.1.2022.
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovaných rozdílech. Nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.
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V Brně dne 25.2.2022
vypracoval:

schválil:

…………………………………………….
Hana Stará
vedoucí Administrativy

…………………………….……………
doc. Ing. arch. Michal Sedláček
ředitel KAM
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Vzor č. 5
Plnění rozpočtu příspěvkové organizace k 31.12.2021
Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p.o.
Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1. náměstka primátorky MMB
v tis. Kč
Schválený rozpočet
2021 (R8/123.)

Upravený rozpočet
k 31.12. 2021

Skutečnost
k 31.12. 2021

Skutečnost/SR
(v %)

Skutečnost/UR
(v %)

Výnosy celkem
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
z toho: Výnosy za čestné vstupenky
Výnosy z transferů
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele
Výnosy z transferů od městských částí
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů
Výnosy z transferů - transferový podíl k přijatým dotacím
Ostatní výnosy

36 849

60 235

51 734
106

140,4

85,9

36 849
36 849

60 235
60 235

51 618
51 618

140,1
140,1

85,7
85,7

Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby
z toho: Opravy a udržování
Mzdové náklady
z toho: Náklady na platy
Sociální pojištění a sociální náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Daň z příjmů
Ostatní náklady

36 849
1 800
400
3 000
200
21 100
17 500
7 200
1 000

60 235
3 063
400
11 579
200
23 700
19 500
7 900
1 000

51 441
1 058
693
10 378
90
29 785
24 942
10 071
1 369

139,6
58,8
173,3
345,9
45,0
141,2
142,5
139,9
136,9

85,4
34,5
173,3
89,6
45,0
125,7
127,9
127,5
136,9

2 349

12 593

-1 913

-81,4

-15,2

Výsledek hospodaření po zdanění
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši
uloženého odvodu z fondu investic) v %
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši
zaúčtovaných odpisů) v %
Výše uloženého odvodu z fondu investic dle § 28 zákona 250/2000 Sb.
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu a státních fondů
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok
Průměrný plat (v Kč)

10

293
289
4
0,2
0,2
0,2
12 000

14 021

12 899

107,5

92,0

50,0
29 167

50,0
32 500

51,7
40 203

103,4
137,8

103,4
123,7

V Brně dne: 11.02.2022
Zpracoval(a): Hana Stará
Stanovisko odvětvového útvaru: Úsek 1. náměstka primátorky MMB souhlasí a převzal dne
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku

Schválil(a):

Ing. arch. Bohumila Hybská, zástupce ředitele KAM

Vzor č. 2

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31.12. 2021
Příspěvková organizace: Kancelář architekta města Brna, p. o.
Správce rozpočtových prostředků: Úsek 1. náměstka primátorky MMB
v tis. Kč
FOND INVESTIC

Stav k 1.1.
2021

2 444

Tvorba
Příděl ve výši odpisů DHM a DNM
Transfer na investice od zřizovatele
Transfer na investice ze státních fondů a
jiných veřejných rozpočtů
Výnos z prodeje svěřeného DHM
Dary a příspěvky od jiných subjektů
Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.
Převod z rezervního fondu
Celkem tvorba

Čerpání
Plán
Skutečnost
1 000
1 369 Financování investičních výdajů
12 000
12 995 Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

Plánovaný
Plán
Skutečnost stav k 31.12.2021
12 500
13 480

Odvod do rozpočtu zřizovatele
Navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku

13 000

14 364 Celkem čerpání

1 276

Skutečnost
k 31.12.2021

2 944

2 052

Plánovaný
stav k 31.12.2021

Skutečnost
k 31.12.2021

558

644

Plánovaný
stav k 31.12.2021

Skutečnost
k 31.12.2021

Plánovaný
Plán
Skutečnost stav k 31.12.2021
470
446
778

Skutečnost
k 31.12.2021

12 500

14 756

REZERVNÍ FOND

Stav k 1.1.
2021

558

Tvorba
Plán
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření
Peněžní dary
Ostatní

Celkem tvorba

Čerpání
Skutečnost
86 Další rozvoj činnosti
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně
Úhrada ztráty za předchozí léta
Posílení fondu investic
Ostatní
86 Celkem čerpání

Plán

Skutečnost

FOND ODMĚN

Stav k 1.1.
2021

Čerpání

Tvorba
Plán
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření

Skutečnost

Plán

Skutečnost

Odměny zaměstnancům
Překročení prostředků na platy
Celkem čerpání

Celkem tvorba

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Stav k 1.1.
2021
783

Čerpání

Tvorba
Plán
Skutečnost
465
545 Úhrada potřeb zaměstnanců

Příděl do fondu na vrub nákladů
Ostatní
Celkem tvorba

V Brně dne:
Zpracoval(a): Hana Stará

465

11.02.2022

545 Celkem čerpání

470

Schválil(a): Ing. arch. Bohumila Hybská, zástupce ředitele KAM
Stanovisko odvětvového útvaru: Úsek 1. náměstka primátorky MMB souhlasí,
Ing. Aleš Doležel, vedoucí úseku
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