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Rada města Brna

Z8/40. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 6.9.2022

58. Návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního
programu "Podpora vytváření zelených střech"  

Anotace
Prostřednictvím materiálu je předkládán návrh na poskytnutí investičních dotací v rámci dotačního
programu "Podpora vytváření zelených střech" v celkové výši 1 523 000 Kč - tabulka "Přehled podaných
žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora vytváření zelených střech". U všech
předkládaných žádostí byla řádně v termínu odevzdána závěrečná zpráva a veškeré podklady k
vyúčtování dotace. Maximální výše dotace na 1 m² zelené střechy činí 1 400 Kč. Nad rámec této částky
jsou v rámci podpory hrazeny také výdaje spojené s pořízením statického posudku, a to až do výše 10
000 Kč. Minimální podporovaná plocha zelené střechy je 10 m², maximální 1 000 m².

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna

 1. schvaluje - poskytnutí investičních dotací z rozpočtu města Brna v celkové výši 1 523 000 Kč ,
dle přehledu navržených dotací v tabulce "Přehled podaných žádostí o dotaci v
rámci dotačního programu Podpora vytváření zelených střech"; která tvoří přílohu č.
..... tohoto zápisu;
- uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna s
žadateli uvedenými v tabulce "Přehled podaných žádostí o dotaci v rámci dotačního
programu Podpora vytváření zelených střech" dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna v rámci dotačního programu "Podpora
vytváření zelených střech" schválené na Z8/35 zasedání Zastupitelstva města Brna
konaném dne 25.1.2022

Stanoviska

Rada města Brna předkládaný materiál projednala na schůzi R8/233 dne 24.8.2022. Schváleno
jednomyslně 10 členy. RMB jednomyslně doporučuje ZMB schválit poskytnutí předložených dotací
v celkové výši 1 523 000 Kč a uzavření smluv s žadateli.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
29.8.2022 v 13:42
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
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Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
29.8.2022 v 13:23
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Důvodová zpráva 
 

Statutární město Brno poprvé vyhlásilo dotační program „Podpora tvorby zelených střech“ k 1. 
5. 2019. V jeho rámci mohli žadatelé podávat od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019 žádosti o dotaci. 
V roce 2019 evidoval Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna 105 žádostí o dotaci. 
V roce 2020 vyhlásilo Statutární město Brno tentýž dotační program, termín pro podávání 
žádostí byl prodloužen na 1.2.2020 – 31.10.2020. Z kalendářní rok 2020 obdržel Odbor 
životního prostřední Magistrátu města Brna 99 žádostí o dotaci. Pro rok 2021 byl dotační 
program „Podpora zelených střech“ vyhlášen rovněž v termínu od 1.2.2021 do 31.10.2021. 
V tomto roce Odbor životního prostředí obdržel 73 kompletních žádostí o dotaci. V letošním 
roce je dotační program otevřen opět v termínu od 1.2. – 31.10. a zatím bylo v jeho rámci 
přijato a schváleno 38 žádostí o dotaci. 
 
Veškerou agendu k tomuto dotačnímu programu zajišťuje Odbor životního prostředí 
Magistrátu města Brna. Ten přijal do současnosti 315 řádně podaných a kompletních žádostí 
o dotaci, na jejichž základě byl žadatelům Radou města Brna udělen shodný počet příslibů o 
alokování požadované částky. Od udělení příslibu mají žadatelé 18 měsíční lhůtu na realizaci 
projektu zelené střechy, po jejímž dokončení odevzdávají elektronicky závěrečnou zprávu a 
veškeré podklady k vyúčtování dotace. Tyto zrealizované projekty jsou tedy odevzdávány, 
předkládány a schvalovány kontinuálně. 
 
Prostřednictvím tohoto materiálu byl RMB v rámci jednání R8/233, konaného dne 24.8.2022, 
předložen návrh na poskytnutí investičních dotací v celkové výši 1 523 000 Kč na 7 
zrealizovaných projektů, u kterých byla řádně odevzdána závěrečná zpráva a veškeré 
podklady k vyúčtování dotace. Tyto projekty jsou uvedeny v tabulce „Přehled podaných 
žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Podpora vytváření zelených střech“, která je 
součástí materiálu. 
 
RMB jednomyslně doporučuje ZMB schválit poskytnutí předložených dotací v celkové výši 1 
523 000 Kč a uzavření smluv s žadateli. 
 
Schváleno jednomyslně 10 členy. 
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Tento materiál nepodléhá projednání Komisí životního prostředí RMB. 
 
V rozpočtu města Brna je v roce 2022 na dotační program „Podpora vytváření zelených střech“ 
vyčleněno celkem 19 831 000 Kč. Maximální výše dotace na 1 m² zelené střechy činí 1 400 
Kč. Nad rámec této částky jsou v rámci podpory hrazeny také výdaje spojené s pořízením 
statického posudku, a to až do výše 10 000 Kč. Minimální podporovaná plocha zelené střechy 
je 10 m², maximální 1 000 m². 
V letošním roce bylo zatím v schváleno poskytnutí 7 169 000 Kč na 32 zrealizovaných 
projektů a alokováno 7 964 000 Kč pro 38 projektů. 
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Tabulka 

Přehled podaných žádostí o dotaci v rámci dotačního programu „Podpora vytváření zelených střech“ 

ČÍSLO 
ŽÁDOSTI/ 
PŘÍSLIB 

ŽADATEL MÍSTO 
REALIZACE 

PLOCHA 

STŘECHY 

TYP 

STAVBY 

POŽADOVANÁ 
ČÁSTKA V KČ 

SCHVÁLENO 
RMB V KČ 

1 

ZS 2021 056 

RMB 
10.11.2021 

Michal Šimon,
Brno, fyzická osoba 

zastoupený BUILDIGO s.r.o., IČO 07898134, 
Legionářská 182/1, 664 34 Kuřim 

Wainerovo 
náměstí 116/5, 

618 00 Brno 

142 bytový dům 152 000 152 000 

2 

ZS 2021 046 

RMB 
20.10.2021 

Vojtěch Fiala,
Brno, fyzická osoba 

parc. č.196/101, 
KÚ Sadová 

109 rodinný 
dům 

119 000 119 000 

3 

ZS 2021 055 

RMB 
10.11.2021 

BLOK BAU, s.r.o., IČO 28316894, Žlutý 
kopec 933/14, 602 00 Brno, s.r.o. 

zastoupená BUILDIGO s.r.o., IČO 07898134, 
Legionářská 182/1, 664 34 Kuřim 

parc. č. 1514/2, 
KÚ Horní 
Heršpice  

780 výrobní 
areál 

789 000 789 000 

4 

ZS 2022 021 
RMB 

20.7.2022 

Eva Chudáčková,
Brno, fyzická 

osoba 

Karkulínova 
588/20, 620 00 

Brno 

180 rodinný 
dům 

180 000  180 000 

5 

ZS 2021 070 

RMB 
10.11.2021 

Ivana Staňková,
Brno, fyzická osoba 

 

Nálepkova 99, 
637 00 Brno  

55 garáž 65 000 65 000 

6 

ZS 2022 032 

RMB 
20.7.2022 

Ivo Bednář,
Brno, fyzická osoba 

Bílého 79/8, 602 
00 Brno 

106 rodinný 
dům 

115 000 115 000 

7 

ZS 2021 037 

RMB  
29.9.2021 

Bytové družstvo Dukelská třída 340/36, IČO 
06407692, Dukelská třída 340/36, 614 00 

Brno, družstvo 

Dukelská třída 
340/36, 614 00 

Brno 

94 bytový dům 103 000 103 000 

 
CELKEM 

 

     

1 523 000 Kč 

 

 

1 523 000 Kč 
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