STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Pro 9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 6.11.2019.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti
za období od 4.9.2019 do 29.10.2019.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán dvakrát:
9. zasedání FV dne 11.9.2019
10. zasedání FV dne 24.10.2019
Hlavní projednávaná témata:

9. zasedání FV dne 11.9.2019
1. Položka 1630 rozpočtového opatření č. 19 na rok 2019
2. Různé
10. zasedání FV dne 24.10.2019
1. Vedlejší hospodářská činnost ÚMČ BS – prezentace hospodaření, realizace oprav a
údržby
2. Žádost o prominutí pohledávky – Vídeňská 36, Brno
3. Žádost o prominutí pohledávky – Zelný trh 21, Brno
4. Žádost o vzdání se práva – Bratislavská 40, Brno
5. Rozpočtová opatření č. 18 a 20-23. Informace o přijatých RO
6. Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019
7. 1. etapa návrhu rozpočtu na rok 2020
8. Různé
K jednotlivým tématům:

9. zasedání FV dne 16.5.2019
1. Položka 1630 rozpočtového opatření č. 19 na rok 2019
Finančnímu výboru byla předložena k projednání položku 1630 (výdaje uvolněného člena
ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování) rozpočtového opatření č. 19 na rok 2019, týkající
se dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského
dozoru pro stavbu „Park na Moravském náměstí v Brně“ ze dne 1. 4. 2019 uzavřené mezi
statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a consekvence forma s.r.o. schválené usnesením
RMČ/2019/15/02, konkrétně navýšení o částku 196 000 Kč.
Host jednání, Ing. arch. Petr Bořecký, informoval o projektu, vysvětlil potřebu uvedeného
rozpočtového opatření a odpovídal na otázky členů výboru.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.09.19.03, ze dne 11.09.2019, kterým
doporučil ZMČ BS schválit položku 1630 (výdaje uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a
územní plánování) rozpočtového opatření č. 19 na rok 2019.
2. Různé
Na vyžádání zašle Ing. arch. Bořecký členům Finančnímu výboru projektovou dokumentaci k
rozpočtovému opatření č. 19 na rok 2019, položce 1630.
10. zasedání FV dne 24.10.2019
1. Vedlejší hospodářská činnost ÚMČ BS – prezentace hospodaření, realizace oprav a
údržby
Finančnímu výboru byly předloženy na základě jeho vyžádání (usnesení č. FV.08.19.15, ze
dne 29.08.2019) ze strany vedoucích pracovníků Odboru Investičního ÚMČ BS a Správy
nemovitostí ÚMČ BS prezentace Plánu oprav, Čerpání finančních prostředků na opravy a
Přehled nákladů dle typů prací.
Jednání FV ZMČ BS se účastnili pan Petr Pacal (OISBD) a paní Bc. Marie Pešáková (SNMČ
BS), kteří informovali o hospodaření svých útvarů, realizaci oprav a údržby bytových domů
z úrovně SNMČ a z úrovně OISBD MČ BS v roce 2019 a výhledech pro 4Q. 2019 a na rok
2020. V rámci diskuze pak odpovídali na otázky členů FV ZMČ BS.
Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.10.19.03, ze dne 24.10.2019, kterým vzal na
vědomí prezentaci hospodaření, realizace oprav a údržby.
2. Žádost o prominutí pohledávky – Vídeňská 36, Brno
Finančnímu výboru byla předložena k projednání žádost o prominutí dluhu na nájemném a
službách v celkové výši 75.320 Kč (vzniklém v období od 01.01.2018 do 21.03.2019 včetně
vyúčtování služeb za rok 2018 a k němu náležejícímu dluhu na příslušenství k bytu č. ,
Vídeňská 36, Brno.
Stručná historie případu:
Původním nájemcem bytu č. , byla, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou od
01.11.2003. Paní , která byla pěstounkou vnučky , zemřela dne a práva a povinnosti z nájmu bytu přešla dle §
2279 OZ na nezl. ). Po úmrtí babičky se stala jediným zákonným zástupcem nezl. její matka .
V březnu 2019 byla zaslána výpověď z nájmu bytu pro dluhy na nájemném a službách, která byla doručena dne
21.03.2019. Nájem bytu skončil ke dni 21.03.2019. V květnu 2019 byla žadatelce zaslána výzva k opuštění bytu.
Dne 15.05.2019 doručilo Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ BS žádost o prominutí dluhu na
nájemném za období 30.11.2017-21.03.2019 za nezl. , ve které bylo mj. uvedeno, že po smrti paní převzala
paní péči o nezletilou dceru a do předmětného bytu se přestěhovala. Nikdy však nehradila řádně nájemné a
služby. Situace byla s matkou intenzivně, nicméně bezúspěšně řešena. Matka zájem o vyřešení problému nejeví.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ BS bylo dne 24.05.2019 informováno, že za nezletilou osobu musí
podat žádost její zákonný zástupce.
Dne 13.08.2019 byla doručena prostřednictvím zákonného zástupce nezletilé žádost o prominutí dluhu na
nájemném. Následně byl zákonný zástupce vyzván k uznání dluhu na jistině včetně příslušenství. Uznání dluhu
podepsal zákonný zástupce žadatelky dne 30.08.2019.
Na základě vyjádření dluhového poradce SNMČ BS ze dne 06.09.2019 jsou dle bytového technika SNMČ BS
evidovány četné stížnosti na návštěvy paní , které se v bytě zdržují, porušují dobré mravy v domě, ruší noční
klid a znečišťují společné prostory domu.

Pohledávka za nezletilou žadatelkou vznikla bez toho, že by žadatelka mohla, jakkoliv
ovlivnit její vznik či její zánik, neboť přechod nájmu bytu dle § 2279 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „OZ“) je skutečností, která nastává ze zákona bez dalšího. Na
fyzickou osobu, která splňuje podmínky § 2279 OZ pro přechod nájmu bytu, nájem bytu
přejde bez ohledu na její vůli či na to, zda je či není zletilá či plně svéprávná. Je však zřejmé,
že v daném případě nelze předpokládat, že nezletilá je schopna nájemné hradit. Placení
nájemného není totiž jen prosté fyzické předání určité finanční částky, ale zejména pochopení,
že za bydlení je třeba platit, že je třeba platit pravidelně, a že následkem neplacení nájemného
je ztráta bydlení. Lze předpokládat, že taková povinnost není přiměřená rozumové a volní
vyspělosti nezletilé žadatelky.
V daném případě se proti povinnosti obce vymáhat své pohledávky staví povinnost obce
pečovat o sociální potřeby občana obce – nezletilé žadatelky. Ustanovení § 2, odst. 3 OZ,
uvádí, že výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí
vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění a § 3, odst. 2, písm. c) OZ
určuje, že nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět
nedůvodnou újmu. Dle § 38 zák. o obcích není porušením povinnosti obce nakládání
s majetkem sledující jiný důležitý zájem obce než péči o jeho zachování a rozvoj, je-li tento
zájem řádně odůvodněn. Okolnosti případu, tj. přechod nájmu bytu na nezletilou bez ohledu
na její vůli, zákonná povinnost obce pečovat o zájmy nezletilých dětí a rovněž i zájem na
efektivním vymáhání pohledávek, bezesporu odůvodňují rozhodnutí upřednostnit povinnost
obce chránit zájmy nezletilého dítěte před povinností obce chránit své ryze majetkové zájmy.
Příslušenství k dlužné částce na nájemném a službách ve výši 75.320 Kč narůstá a jeho
konečná výše bude vyčíslena ke dni případného prominutí částky ve výši 75.320 Kč.
Bod prezentovaly Mgr. Dana Vernerová a Mgr. Andrea Typltová z Bytového odboru ÚMČ
BS a odpovídaly na dotazy členů výboru.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.10.19.04, ze dne 24.10.2019, kterým
doporučil ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách
v celkové výši 75.320 Kč (vzniklém v období od 01.01.2018 do 21.03.2019 včetně
vyúčtování služeb za rok 2018) a k němu náležejícímu dluhu na příslušenství žadatelky a
současně vzdání se práva na vymáhání dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním bytu č. ,
Vídeňská 36, Brno, a to za dobu od 22.03.2019 až do dne vyklizení a předání bytu s tím, že
dluh vzniklý v souvislosti s užíváním bytu č. , Vídeňská 36, Brno, a to za dobu od 22.03.2019
do dne vyklizení a předání bytu, bude vymáhán výlučně po či dalších zletilých uživatelích
bytu.
3. Žádost o prominutí pohledávky – Zelný trh 21, Brno
Finančnímu výboru byla předložena k projednání žádost , dříve bytem Zelný trh 21, Brno,
byt. č. . Paní podala dne 6.9.2019 žádost o uzavření dohody o posečkání úhrady dluhu na
jistině ve výši 35.529 Kč (vzniklém v období 06/2012-11/2012) do 31.08.2020 a žádost o
prominutí dluhu na nájemném a službách ve výši 103.961 Kč (vzniklém v období 12/201209/2014) a dluhu na příslušenství ve výši 274.890 Kč (vypočítaném ke dni 24.10.2019 k
celkové dlužné částce nájemného a služeb ve výši 139.490 Kč vzniklé v období 06/201209/2014).

Stručná historie případu:
Paní byla na základě nájemní smlouvy ze dne 21.12.2011 nájemcem bytu č. , Zelný trh 21, Brno, a to na dobu
určitou od 01.12.2011 do 30.11.2012. Nájem bytu skončil uplynutím doby určité, byt byl soudně vyklizen dne
22.01.2014. V období 06/2012-01/2014 a za VS 2012 a 2013 vznikl paní dluh na nájemném a službách v celkové
výši 139.490 Kč. V únoru 2014 byla podána žaloba o zaplacení částky ve výši 125.172 Kč s přísl. (za období
06/2012-11/2013 a VS 2012), MS v Brně rozsudkem č.j. 215 C 22/2014-107 stanovil povinnost uhradit částku
125.172 Kč s přísl. a náklady řízení ve výši 7.760 Kč. Paní se odvolala ke KS v Brně, který rozsudek MS v Brně
potvrdil rozsudkem č.j. 19 Co 61/2017-126 (PM 20.10.2017).
Od ledna 2015 do listopadu 2017, v průběhu soudního řízení o zaplacení dlužné částky ve výši
125.172 Kč s přísl., podala paní několik žádostí o prominutí dlužného nájemného. Tyto žádosti byly neúplné a
paní je nedoplnila, přestože byla k jejich doplnění opakovaně vyzývána. Doplnila až žádost podanou v říjnu
2017 a to tak, že dne 20.11.2017 podala „žádost o prominutí poplatků či úroků z prodlení“ a uznala dluh na
jistině ve výši 125.172 Kč a 14.318 Kč. Projednání „žádosti o prominutí poplatků či úroků z prodlení“, podané
po vydání pravomocného rozsudku podmiňovala Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či
uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed č. 45/2011, účinná od 19.05.2011 do
20.03.2018, úhradou celé jistiny a nákladů předcházejícího řízení. Vzhledem k tomu, že paní jistinu dlužné
částky a náklady řízení neuhradila, nebyla žádost předložena samosprávným orgánům MČ BS k projednání.
V roce 2018 podala paní další dvě žádosti o prominutí dlužné částky. Vzhledem k tomu, že paní neuhradila
jistinu dlužné částky a náklady řízení, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto, byla paní zaslána sdělení, že jejím
žádostem nelze vyhovět dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a
nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed č. 42, čl. 4, část A), odst. (2), písm. f) a čl. 5,
část B), odst. (1), účinné od 21.03.2018.
V lednu 2019 podala paní žádost o částečné prominutí dluhu na nájemném a službách a „o udělení výjimky a
povolení splátkového kalendáře“ na částku 125.172 Kč dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107. Paní
dne 20.02.2019 uznala dluh na nájemném a službách ve výši 14.318 Kč a na příslušenství ve výši 1.332 Kč a
243.833 Kč.
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č. 42 a o uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném a službách ve výši 139.490 Kč a navrhovala měsíční
splátku ve výši 1.000 Kč.
Náklady řízení ve výši 7.460 Kč dle rozsudku MS v Brně uhradila 14.03.2019 a náklady řízení ve výši 300 Kč
dle rozsudku KS v Brně uhradila 16.04.2018.
7. zasedání ZMČ BS, konané dne 19.06.2019, usnesením ZMČ/2019/7/17 neschválilo uzavření dohody o
splátkách s žadatelkou.
Dne 29.07.2019 a 31.07.2019 podala paní nové žádosti, ve kterých navrhla, že zaplatí částku nájemného a
služeb v celkové výši 35.529 Kč vzniklé do konce platnosti nájemní smlouvy (tj. do 30.11.2012), a to v měsíčních
splátkách ve výši 2.000 Kč, zbytek dlužné částky nájemného a služeb ve výši 103.961 Kč žádá prominout a
rovněž žádá prominout příslušenství k celkové dlužné částce nájemného a služeb ve výši 139.490 Kč. Dne
31.07.2019 žadatelka na SNMČ BS podepsala uznání dluhu na jistině ve výši 139.490 Kč a dále dluhu na
příslušenství ve výši 265.392 Kč (vypočítaného ke dni 31.07.2019).
Dne 06.09.2019 se žadatelka dostavila na Odbor bytový ÚMČ Brno-střed, kde do protokolu změnila svoje
žádosti tak, že nežádá o uzavření dohody o splátkách částky 35.529 Kč, ale dlužnou částku ve výši 35.529 Kč
uhradí nejpozději do 31.08.2020 a nadále žádá o prominutí zbývající dlužné částky, a to jak jistiny, tak
příslušenství.

Bod prezentovaly Mgr. Vernerová a Mgr. Typltová z Bytového odboru ÚMČ BS, v rámci
následné diskuze odpovídaly na dotazy členů FV ZMČ BS.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.10.19.05, ze dne 24.10.2019, kterým
doporučil ZMČ BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši
103.961 Kč (vzniklém v období 12/2012-09/2014) a dluhu na příslušenství ve výši 274.890
Kč (vypočítaném ke dni 24.10.2019 k celkové dlužné částce nájemného a služeb ve výši
139.490 Kč vzniklé v období 06/2012-09/2014), k bytu č., Zelný trh 21, Brno, žadatelka: ,
s podmínkou úhrady dluhu na nájemném a službách v celkové výši 35.529 Kč (vzniklém v
období 06/2012-11/2012 za užívání bytu č. , Zelný trh 21, Brno) nejpozději do 31.08.2020.

4. Žádost o vzdání se práva – Bratislavská 40, Brno
Finančnímu výboru byla předložena k projednání žádost Armády spásy v České republice, z.
s. o vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 24.699 Kč, za období od
09/2018 do 11/2018, za obytné buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25, 26, 28 a 29,
Bratislavská 40, Brno.
Stručná historie případu:
MČ Brno-střed uzavřela dne 09.06.2014 Smlouvu o spolupráci s neziskovou organizací Armáda spásy v České
republice, z. s., IČO: 406 13 411 (dále jen „Armáda spásy“), v rámci projektu Prevence bezdomovectví, a to za
účelem pronájmu bytů či obytných buněk.
201. RMČ BS, konaná dne 06.08.2018, usneseními RMČ/2018/201/44, písm. a/, h/, ch/, l/, n/, p/, w/ a x/ schválila
uzavření nájemních smluv k obytným buňkám, popř. bytům v domě Bratislavská 40, Brno, s žadatelem Armádou
spásy. Nájemní smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou od 01.09.2018 do 31.08.2020, přičemž na základě
nájemních smluv uzavírá nezisková organizace s klienty podnájemní smlouvy na dobu určitou max. 2 měsíce.
Nájemné a zálohy na úhrady služeb hradí Armáda spásy a dohled nad řádným užíváním obytných buněk, popř.
bytů vykonává Armáda spásy ve spolupráci se SNMČ BS.
Dne 27.05.2019 byla Odboru bytovému ÚMČ BS postoupena žádost Armády spásy adresovaná starostovi MČ
BS o prominutí již uhrazeného nájemného a služeb v celkové výši 45.464 Kč, za dobu, kdy nebyly obytné buňky,
popř. byty obsazeny. Dle sdělení SNMČ BS byla částka uvedená Armádou spásy nepřesná a dle evidence SNMČ
BS se jedná o nájemné a služby vzniklé v období 09-11/2018 v celkové výši 43.772 Kč, která se skládá
z nájemného ve výši 24.699 Kč a úhrad za služby ve výši 19.073 Kč, vzniklé v období 09-11/2018, přičemž dále
SNMČ BS uvedla, že služby za rok 2018 byly zohledněny v rámci vyúčtování služeb za rok 2018.
Dne 12.08.2019 bylo Odboru bytovému ÚMČ BS doručeno upřesnění Armády spásy k žádosti ze dne 27.05.2019
s tím, že žádají o vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 24.699 Kč za neobsazené obytné
buňky a navrhují, aby uhrazená částka ve výši 24.699 Kč byla použita na úhradu nájemného předepsaného na
budoucí období.

Bod prezentovaly Mgr. Vernerová a Mgr. Typltová z Bytového odboru ÚMČ BS, v rámci
následné diskuze odpovídaly na dotazy členů FV ZMČ BS.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.10.19.06, ze dne 24.10.2019, kterým
doporučil ZMČ BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši
24.699 Kč, za období od 09/2018 do 11/2018, za obytné buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22,
25, 26, 28 a 29, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO:
406 13 411, přičemž částky uhrazeného nájemného za období od 09/2018 do 11/2018 ve výši
24.699 Kč budou použity na nájemné předepsané nájemci: Armáda spásy v České republice,
z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období za obytné buňky, popř. byty č. 6, 12, 13, 22, 25, 26,
28 a 29, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním obytných buněk, popř. bytů ke dni schválení vzdání se práva ZMČ
BS.
5. Rozpočtová opatření č. 18 a 20-23. Informace o přijatých RO
Finanční výbor FV byl seznámen s rozpočtovými opatřeními č. 18 a 20–23 na rok 2019, které
byly schváleny RMČ BS.
Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 35. schůzi konané dne 2. 9.
2019
Výdaje
Odbor ekonomický

Přesun výdajů mezi položkami a paragrafy rozpočtové skladby dle schválených smluv o
poskytnutí dotace
Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 36. schůzi konané dne 9. 9.
2019
Příjmy
Odbor ekonomický
9 389 000 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Výdaje
Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj
10 000 Kč – přesun z položky cestovné na položku ostatní osobní výdaje – architektonická
soutěž Žlutý kopec
Oddělení personální a mzdové
9 389 000 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na platy
pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Rozpočtové opatření č. 21 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 38. schůzi konané dne 23.
9. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
170 969 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Podpora
rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed“ – podíl EU
20 114 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Podpora
rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed“ – podíl státního rozpočtu
47 000 Kč – dotace od JMK na realizaci projektu Propagace projektu mezigenerační
spolupráce Trojlístek
13 000 Kč – transfer z rozpočtu města Brna – udržitelnost projektu Petrov
367 828,60 Kč – transfer z rozpočtu města Brna na projekt Prevence ztráty bydlení
-3 319 000 Kč – úprava dotace od Úřadu práce ČR
-62 000 Kč – úprava dotace od Úřadu práce ČR
-290 000 Kč – úprava dotace od Úřadu práce ČR
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
191 083 Kč – použití transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Podpora
rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed – mzdové výdaje
367 828,60 Kč – použití transferu z rozpočtu města Brna na projekt Prevence ztráty bydlení –
mzdové výdaje
-3 107 000 Kč – úprava mzdových výdajů financovaných z dotace od Úřadu práce ČR
556 000 Kč – úprava mzdových výdajů financovaných z dotace od Úřadu práce ČR
-768 000 Kč – úprava mzdových výdajů financovaných z dotace od Úřadu práce ČR
-352 000 Kč – úprava mzdových výdajů financovaných z dotace od Úřadu práce ČR
47 000 Kč – použití dotace od JMK na realizaci projektu Propagace projektu mezigenerační
spolupráce Trojlístek

13 000 Kč – použití transferu z rozpočtu města Brna – udržitelnost projektu Petrov
Rozpočtové opatření č. 22 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 39. schůzi konané dne 30.
9. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
36 505 Kč – neinvestiční transfer z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na krytí
výdajů v souvislosti se spoluprací obcí na přípravě Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
36 505 Kč – použití neinvestičního transferu z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
na krytí výdajů v souvislosti se spoluprací obcí na přípravě Sčítání lidu, domů a bytů v roce
2021
450 000 Kč – přesun výdajů na pokrytí výdajů na neuvolněné členy komisí RMČ a výborů
ZMČ a na uvolněné zastupitele v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
Odbor životního prostředí
100 000 Kč – přesun výdajů ze silniční zeleně na volné neudržované plochy z důvodu potřeby
rovnoměrného čerpání rozpočtu
Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 41. schůzi konané dne 14.
10. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
750 000 Kč – investiční přijatý transfer od města vybudování hřišť v areálu ZŠ
167 000 Kč – přesun části přijatého transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na
zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí z MČ Brno-Bosonohy
908 000 Kč – dotace na projekt CERIecon
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
167 000 Kč – přesun části přijatého transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na
zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí z MČ Brno-Bosonohy – použití na platy
pracovníků
882 000 Kč – použití dotace na projekt CERIecon – platy pracovníků
Kancelář tajemníka
26 000 Kč – použití dotace na projekt CERIecon – cestovné
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
750 000 Kč – použití investičního přijatého transferu od města vybudování hřišť v areálu ZŠ
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.10.19.07, ze dne 24.10.2019, kterým vzal na vědomí
rozpočtové opatření č. 18 a 20-23 na rok 2019.

6. Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2019
Finančnímu výboru byl předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Příjmy
Oddělení dopravy
Zapojení předpokládaných vyšších příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2019
387 000 Kč – poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
3 240 000 Kč – poplatek za užívání veřejného prostranství
908 000 Kč – poplatek z ubytovací kapacity
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
11 000 Kč – podíl MČ na projektu Podpora rozvoje sociálních služeb
159 000 Kč – podíl MČ na projektu CERIecon
306 000 Kč – zapojení příjmů za pečovatelskou službu na platy pracovníků
2 000 000 Kč – pokrytí platů pracovníků úřadu do konce roku 2019 (včetně odvodů na
sociální a zdravotní pojištění)
268 000 Kč – pokrytí platů pracovníků zvláštní matriky do konce roku 2019 (včetně odvodů
na sociální a zdravotní pojištění)
Kancelář tajemníka
5 000 Kč – podíl MČ na projektu CERIecon
Odbor informatika
360 000 Kč – pořízení výpočetní techniky pro potřeby úřadu
507 000 Kč – pořízení platebního automatu
Odbor ekonomický
100 000 Kč – prostředky na individuální dotace, z toho:
 50 000 Kč – plastika Laďky a Ladislava Kozderkových
 50 000 Kč – oratorium sv. Ludmily Antonína Dvořáka – koncert k 30. výročí
Sametové revoluce
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
40 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru – navýšení provozního příspěvku pro p.o.
Kávéeska na festival Polárkový dort
50 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru – navýšení provozního příspěvku pro p.o. ZŠ
nám. Míru na oslavy 90. výročí založení školy
100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na nákup gymnastických pomůcek pro ZŠ
Antonínská
150 000 Kč – navýšení provozního příspěvku MŠ Údolní 9a – dofinancování úvazku
pedagoga a provozního zaměstnance u odloučeného pracoviště Biskupská 7
50 000 Kč – navýšení provozního příspěvku ŠJ Bakalovo nábřeží – nákup stravovacího
systému
619 000 Kč – navýšení provozních příspěvků ZŠ, MŠ a ŠJ na pokrytí odměn ředitelům těchto
organizací za pracovní výsledky za rok 2019. Kritéria pro rozdělování odměn a stanovení
odměn bylo schváleno RMČ BS na 41. schůzi, konané dne 14.10.2019 usnesením
RMČ/2019/41/12.
Odbor životního prostředí

80 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na výrobu a montáž nového herního prvku do
vnitrobloku Rybářská-Poříčí-Křížkovského-Zedníkova.
Oddělení majetku
50 000 Kč – zapojení zůstatku Sociálního fondu na kulturní akce v souladu s Kolektivní
smlouvou
Odbor investiční a správy bytových domů
300 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na pokrytí oprav budovy úřadu
Financování
50 000 Kč – zapojení zůstatku Sociálního fondu
Materiál prezentoval Ing. Matejov, vedoucí Ekonomického odboru ÚMČ BS, který rovněž
v rámci diskuze odpovídal na dotazy členů výboru.
Finanční výbor projednal rozpočtové opatření a nepřijal usnesení č. FV.10.19.08, ze dne
24.10.2019, kterým by doporučil schválení předloženého rozpočtového opatření č. 25.
7. 1. etapa návrhu rozpočtu na rok 2020
Finančnímu výboru byly předloženy Odborem ekonomickým ÚMČ BS dokumenty vážící se
k přípravě rozpočtu na rok 2020, konkrétně zpráva o 1. etapě návrhu rozpočtu na rok 2020.
Materiál prezentoval Ing. Matejov, vedoucí Ekonomického odboru ÚMČ BS.
Zpráva zahrnuje:
1. Zdroje rozpočtu MČ Brno-střed
1.1. Příjmy
1.2. Financování
2. Výdaje rozpočtu MČ Brno-střed
2.1. Provozní výdaje
2.2. Kapitálové výdaje

516 658 tis. Kč
496 230 tis. Kč
20 428 tis. Kč
516 658 tis. Kč
439 680 tis. Kč
76 978 tis. Kč

3. Struktura příjmů rozpočtu
3.1. Daňové příjmy
76 193 tis. Kč
Je zde zahrnuta daň z příjmů z hlavní činnosti, kterou MČ platí dle zákona č.
243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní sama sobě, je zahrnuta v příjmové a
výdajové části rozpočtu ve stejné výši (4 000 tis. Kč). Daň z příjmů z vedlejší
hospodářské činnosti očekáváme v roce 2020 ve výši 23 000 tis. Kč, což oproti
schválenému rozpočtu roku 2019 představuje nárůst o 5 435 tis. Kč. Důvodem je
předpokládané nenaplnění plánu oprav v roce 2019 a tedy vyšší zisk VHČ v roce
2019 oproti roku 2018. Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství je v roce
2020 předpokládán ve výši 32 100 tis. Kč a poplatek ze vstupného je očekáván ve
výši 5 500 tis. Kč.

3.2. Nedaňové příjmy
15 001 tis. Kč
Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (8 323 tis. Kč) a příjmy z vlastní
činnosti (3 530 tis. Kč). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 se předpokládá
nárůst o 1 659 tis. Kč vlivem očekávaného vyššího příjmu z pronájmu majetku.
3.3. Přijaté transfery
405 036 tis. Kč
Pokles o 80 346 tis. Kč je způsoben nižším zapojením zisku VHČ z minulých let (71 200 tis. Kč) a nezapojením účelových transferů z rozpočtu města, které zatím
nejsou známy)
3.3.1. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného
dotačního vztahu
50 000 tis. Kč
Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní
matriky, ostatní státní správy a dotace na zajištění veřejného opatrovnictví.
Předpokládaný nárůst oproti schválenému rozpočtu 2019 činí 1 750 tis. Kč.
3.3.2. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Dotace od Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných pracovníků.
3.3.3. Dotace z rozpočtu města Brna

13 122 tis. Kč
278 414 tis. Kč

3.3.3.1.Účelové dotace z rozpočtu města Brna
15 958 tis. Kč
Zahrnuje dotaci na pečovatelskou službu, centrum denních služeb, výkon
zvláštní matriky a účelové komunikace, která je rozdělována mezi městské
části na základě délek účelových komunikací.
3.3.3.2.Neúčelová dotace z rozpočtu města Brna
210 000 tis. Kč
Tato dotace je rozdělována mezi jednotlivé MČ podle následujících kritérií
s určením váhy každého kritéria:
Počet obyvatel MČ – 28 %
Počet žáků ZŠ a dětí MŠ – 35 %
Délka komunikací – 16 %
Plocha veřejné zeleně – 13 %
Výměra MČ – 8 %
V roce 2020 se předpokládá navýšení této dotace o 21 907 tis. Kč
3.3.3.3.Ostatní dotace z rozpočtu města Brna
52 456 tis. Kč
 dotace na zimní údržbu a úklid chodníků (6 439 tis. Kč), která je
rozdělována mezi jednotlivé městské části dle aktuálních údajů o
délkách chodníků, na nichž městské části zabezpečují zimní údržbu.
 dotace na udržování, úklid a čištění místních komunikací v MČ Brnostřed (45 000 tis. Kč), která je pro rok 2020 navrhována v stejné výši
jako v roce 2019
 dotace na pořádání kulturních akcí (95 tis. Kč)
 dotace na údržbu silniční zeleně podél místních komunikací (922 tis.
Kč)

3.3.4. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
63 500 tis. Kč
Jedná se o použití zisku bytového hospodářství z minulých let a odpisů na
investice v bytové oblasti (56 500 tis. Kč) a použití 10% zisku a odpisů bytového
hospodářství do rozpočtu MČ v souladu se Statutem města Brna (7 000 tis. Kč).
V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 dochází k poklesu zapojení
zisku VHČ o 71 200 tis. Kč
4. Výdaje rozpočtu
Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 516 658 tis. Kč. Z toho provozní výdaje tvoří
439 680 tis. Kč a kapitálové výdaje (investice) 76 978 tis. Kč.
Finanční výbor následně přijal usnesení č. usnesení č. FV.10.19.09, ze dne 24.10.2019,
kterým vzal na vědomí zpracování 1. etapy návrhu rozpočtu na rok 2020.
8. Různé
BcA. Petr Kalousek vznesl požadavek k formátu materiálů ukládaných na elektronické
úložiště, a to zda by bylo možno ukládat kromě již ukládaných formátů, ještě všechny
podklady ve formátu PDF.
-----

Předsedkyně FV děkuje pracovníkům Odboru ekonomického za poskytnutou spolupráci.
V Brně, dne 29. 10. 2019

Mgr. Bc. Ladislava Macurová, v. r.

předsedkyně Finančního výboru ZMČ BS

