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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 29. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 20.06.2018

Fond adopce veřejné zeleně
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c. 1 – Statut Fondu adopce verejne zelene

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
zřizuje
Fond adopce veřejné zeleně dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
schvaluje
Statut Fondu adopce veřejné zeleně, který tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:
RMČ BS materiál projednala
2018 s výsledkem:

na svém 194. zasedání dne 11. 6.

Usnesení RMČ/2018/194/08 Fond adopce veřejné zeleně
RMČ BS na 194. schůzi, konané dne 11.06.2018,
projednala
založení Fondu adopce veřejné zeleně dle § 5 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
Statut Fondu adopce veřejné zeleně, který tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu,
doporučuje
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ZMČ BS schválit založení Fondu adopce veřejné zeleně dle § 5
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a Statut Fondu adopce veřejné zeleně, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS
nejbližší zasedání ZMČ BS.

předložit

uvedený

materiál

na

Termín: ihned
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
omluven

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
omluven

Schwab
pro

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 56. zasedání
dne 30. 5. 2018 s výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.56.18.11, ze dne 30. 5. 2018
Finanční výbor projednal založení Fondu adopce veřejné zeleně
dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů a Statut Fondu adopce veřejné zeleně, který
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a doporučuje RMČ BS
k projednání a ZMČ BS ke schválení založení Fondu adopce
veřejné zeleně dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a Statut Fondu adopce veřejné
zeleně, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bílek
Pro

Soukalová
Pro

Bezvodová
Zdržela
se

Dvořák
Pro

Pazdírek
Nepřítomen

Krčmařová
Pro

Butula
Pro

Ručka
Pro

Pelikán
Pro

Stankovič
Nepřítomen

Šťástka
Nepřítomen

RMČ BS na 184. schůzi konané dne 9. 4. 2018 pod číslem
usnesení RMČ/2018/184/07 schválila oznámení o konání veřejné
sbírky na podporu veřejné zeleně a zároveň schválila smlouvu o
zřízení
a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a.s., na
kterém budou vedeny prostředky této sbírky.
Oznámení bylo odesláno na Krajský úřad Jihomoravského kraje,
který 23. 4. 2018 podle § 5 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných
sbírkách vydal osvědčení o konání veřejné sbírky za účelem
shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na podporu
veřejné zeleně na území MČ Brno-střed.
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Švachul
pro

Program adopce zeleně realizovaný městskou částí Brno-střed se
vztahuje pouze na pozemky s charakterem veřejné zeleně, které
se nacházejí na území MČ Brno-střed, jsou zapsány na listu
vlastnictví statutárního města Brna, mají charakter veřejného
prostranství a MČ Brno-střed zabezpečuje jejich správu/údržbu
ve smyslu článku 22 odst. 1 písm. e), f) Statutu města Brna.
Program adopce zeleně zahrnuje 2 formy možné adopce zeleně:
1. Souhlas s úpravou
2. Vložení finančních prostředků do veřejné sbírky
Na webových stránkách MČ Brno-střed bude zveřejněn seznam
ploch zeleně, na kterých je navrhováno financování výsadeb
formou veřejné sbírky; každá plocha bude mít svůj variabilní
symbol, na který bude možno přispívat; pro každou plochu
(místo výsadby) bude uvedena i cena výsadeb (odhadovaná
částka).
Na webových stránkách MČ Brno-střed bude rovněž zveřejněn
obecný variabilní
symbol, na který budou moci posílat
finanční prostředky ti zájemci, kteří nemají zájem podpořit
některou z konkrétních ploch zeleně, ale chtějí pouze přispět
na výsadby bez bližší specifikace
Zájemce
poukáže
libovolnou
částku
na
veřejnou
sbírku
s uvedením i konkrétního v.s. Po nashromáždění odhadované
částky
zajistí
OŽP
předmětnou
výsadbu
ve
vhodném
agrotechnickém termínu.
Poskytovatel
příspěvku
tj.
tzv.
„adoptivní
rodič“,
po
realizaci
výsadby
obdrží,
bude-li
OŽP
znám
a
bude-li
souhlasit, od OŽP Certifikát adoptivního rodiče a v místě
výsadby může být umístěna cedulka se jmény dárců, kteří
výsadbu financovali, pokud se na tom OŽP s dárci domluví
(„krátkodobá“ laminovaná cedulka)
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Příloha č. 1 – Statut Fondu adopce veřejné zeleně

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Statut Fondu adopce veřejné zeleně
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě čl. 11 Statutu města Brna a
v souladu s Metodikou rozpočtu statutárního města Brna je zřízen Fond adopce veřejné
zeleně.
2) Fond je určen k financování výsadby stromů, keřů a květin v plochách zeleně, na kterých
městská část Brno-střed s odkazem na ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. e) f) Statutu města
Brna zabezpečuje správu nebo alespoň údržbu.
3) Finanční prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním účtu městské části u peněžního
ústavu.
Článek 2
Tvorba a použití fondu
1) Příjmy fondu jsou peněžní dotace, dary a příspěvky poskytnuté fyzickými nebo
právnickými osobami.
2) Prostředky fondu lze použít na financování výsadby stromů, keřů a květin v plochách
zeleně, na kterých městská část Brno-střed s odkazem na ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. e) f)
Statutu města Brna zabezpečuje správu nebo alespoň údržbu.
Článek 3
Hospodaření s fondem
1) O použití prostředků fondu rozhoduje zastupitelstvo městské části Brno-střed na návrh
Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed.
2) Přehled o hospodaření s fondem předkládá Odbor ekonomický ÚMČ Brno-střed po
skončení kalendářního roku v rámci závěrečného účtu MČ Brno-střed.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
1) Statut Fondu adopce veřejné zeleně byl schválen Zastupitelstvem MČ Brno-střed na
29. zasedání konaném dne 20. 6. 2018.

