STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Pro 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 11. prosince 2019.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období
od 30. 10. 2019 do 2. 12. 2018.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán jedenkrát:
11. zasedání FV dne 28. 11. 2019

Hlavní projednávaná témata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žádost o prominutí pohledávky – Orlí 5, Brno
Žádost o prominutí pohledávky – Křížkovského 29, Brno
Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2020
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2019
Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2019
Rozpočtová opatření č. 24, 26 a 27. Informace o přijatých RO
Aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed
8. Harmonogram zasedání Finančního výboru ZMČ BS pro rok 2020
9. Různé

K jednotlivým tématům:

1. Žádost o prominutí pohledávky – Orlí 5, Brno
Finančnímu výboru byla předložena žádost pana ………. o prominutí pohledávky – dluhu na nájemném
a službách ve výši 100 % z celkové částky 56.997 Kč (vzniklém v období 01-09/2019), tzn. 56.997 Kč a
dluhu na příslušenství ve výši 100 % z celkové částky 2.588 Kč (vypočítaném ke dni 28.11.2019).
Stručná historie případu:
Původním nájemcem bytu č. …, Orlí 5, Brno, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou od
01.03.2009, byl ………………., který zemřel 24.01.2019. MS v Brně usnesením č.j. 58 D 202/2019-70 ze dne
17.07.2019 (PM 17.07.2019) potvrdil nabytí dědictví po zemřelém ……………., jedinému dědici ……………………......
V červenci 2019 podal pan ………… na Odbor bytový ÚMČ BS žádost o prominutí dluhu na nájemném a službách
vzniklého po úmrtí pana ……………………, tj. po 24.01.2019 a současně podal výpověď z nájmu bytu č. ….., Orlí 5,
Brno, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

V srpnu 2019 byl žadatel vyzván k upřesnění žádosti, tzn. aby uvedl celkovou částku dluhu na nájemném a
službách, o jehož prominutí žádá a uznal dluh na jistině a příslušenství a dále, aby zaplatil dluh vůči MČ Brnostřed, z titulu nezaplaceného nájemného a služeb za období 01.01.-24.01.2019 ve výši 4.923 Kč. Úhrada byla
provedena dne 22.08.2019.
V říjnu byla na Odbor bytový ÚMČ BS doručena aktualizovaná žádost pana Barty, ve které žádá o prominutí dluhu
ve výši 58.707 Kč, za období od 24.01.2019-30.09.2019. Uznání dluhu na jistině a příslušenství nepodepsal.
37. RMČ BS, konaná dne 16.09.2019, usnesením RMČ/2019/37/19 vzala na vědomí výpověď nájemce z nájmu
bytu č. …, Orlí 5, Brno, nájemce …………………………… s tím, že nájemní vztah skončí k 30.09.2019. Žadatel dne
26.09.2019 byt předal technikovi Správy nemovitostí MČ BS.
Žádostí ze dne 2. 10. 2019 pan ………………. žádá zastupitelstvo MČ BS o prominutí dluhu na nájemném a službách
za období 24.01.2019-30.09.2019 ve výši 56.997 Kč a na příslušenství ve výši 1.710 Kč (vypočítané ke dni
02.10.2019), byt č. ……., Orlí 5, Brno.

Bod prezentovaly Mgr. Vernerová a Mgr. Typltová z Bytového odboru ÚMČ BS.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.11.19.03, ze dne 28.11.2019, kterým doporučil ZMČ
BS schválit prominutí pohledávky – dluhu na nájemném a službách ve výši 100 % z celkové částky
56.997 Kč (vzniklém v období 01-09/2019), tzn. 56.997 Kč a dluhu na příslušenství ve výši 100 % z
celkové částky 2.588 Kč (vypočítaném ke dni 28.11.2019), tzn. 2.588 Kč k bytu č. …, Orlí 5, Brno, žadatel:
……………………….

2. Žádost o prominutí pohledávky – Křížkovského 29, Brno
Finančnímu výboru byla předložena žádost paní ………………. o prominutí pohledávky – poplatků z
prodlení ve výši 100 % z celkové částky 107.118,68 Kč (dle pravomocného platebního rozkazu
Městského soudu v Brně č.j. 65 Ro 2020/2006-20), k bytu č. ….., Křížkovského 29, Brno.
Stručná historie případu:
V minulosti byla s paní ……………. uzavřena nájemní smlouva k bytu č. …, Křížkovského 29, Brno, a to na dobu
neurčitou s účinností od 01.11.1999. Žadatelce vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č.
…, Křížkovského 29, Brno, a to v období 04/2000-04/2003 v celkové výši 34.885 Kč. Dům byl prodán, právní účinky
vkladu práva ke dni 18.05.2004.
V červenci 2006 byla k MS v Brně podána žaloba o zaplacení částky 34.885 Kč s přísl. a v srpnu 2006 MS v Brně
vydal platební rozkaz na částku 34.885 Kč s přísl. Náklady řízení ve výši 13.169,10 Kč byly uhrazeny před podáním
návrhu na exekuci. V lednu 2007 byl podán návrh na nařízení exekuce. Jistina ve výši 34.885 Kč byla zcela
vymožena dne 05.08.2010. Poplatky z prodlení v celkové výši 239.752 Kč byly částečně vymoženy, a to ve výši
131.202,52 Kč a ve zbývající výši 108.549,48 Kč jsou dle informace z ČSSZ nadále vymáhány exekučně srážkami z
důchodu paní ……………..
Dne 02.08.2019 ……………………………………., zmocněnec paní ………………….. (dále jen zmocněnec), podala na Odbor
bytový ÚMČ BS „Žádost o odpuštění části dluhu“. Dne 30.08.2019 bylo zmocněnci přípisem Odboru bytového
ÚMČ BS sděleno, že vzhledem k tomu, že již byl vydán pravomocný rozsudek, který je vymáhán exekučně, nelze
žádosti o prominutí 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. 5, část B, odst. 3), který stanovuje:
„Po podání návrhu na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce pro peněžité plnění, budou žádosti o prominutí dluhu
na příslušenství vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS zamítnuty, a
to bez projednání v samosprávných orgánech MČ BS.“
Dne 23.09.2019 podal zmocněnec novou žádost o prominutí poplatku z prodlení.
Přípisem ze dne 02.10.2019 bylo zmocněnci sděleno, že orgánům samosprávy MČ Brno-střed bude k projednání
předloženo pouze prominutí částky představující poplatek z prodlení neboť částky představující odměnu
exekutora a náklady exekuce právního zástupce nejsou pohledávkami MČ Brno-střed.
BO nedisponuje aktuálním uznáním dluhu, neboť žadatelka k žádosti přiložila pouze uznání dluhu ze dne
18.03.2002 na částku 26.107 Kč a ve své žádosti uvedla: „ Uznání většinové části dluhu viz příloha č. 3, uznání

dluhu chybí k částce cca 8.700 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelka uhradila již 208.000 Kč a původní
dlužnou částku 34.885 Kč několikanásobně přeplatila, je uznání zbylé částky irelevantní.“
Dle telefonického sdělení nebude exekutorský úřad po oprávněném, tedy MČ Brno-střed, v případě prominutí
pohledávky požadovat úhradu nákladů exekučního řízení.

Bod prezentovaly Mgr. Vernerová a Mgr. Typltová z Bytového odboru ÚMČ BS., které v rámci následné
diskuze odpovídaly na dotazy členů FV.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.11.19.04, ze dne 28.11.2019, kterým doporučil ZMČ
BS schválit prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 100 % z celkové částky 107.118,68 Kč
(dle pravomocného platebního rozkazu Městského soudu v Brně č.j. 65 Ro 2020/2006-20), k bytu č. …,
Křížkovského 29, Brno, žadatelky …………………..

3. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2020
Finančnímu výboru byl předložen Odborem ekonomickým ÚMČ BS k projednání návrh rozpočtu na rok
2020.
Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2020 byl předložen v souladu se zákonem obcích č.
128/2000 Sb., v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění a v souladu se Statutem města Brna.
Návrh rozpočtu zahrnuje:
- Návrh rozpočtu příjmů MČ
- Návrh rozpočtu výdajů MČ
- Návrh rozpočtu financování MČ
- Finanční vztah k příspěvkovým organizacím zřízených MČ
- Tvorbu a použití peněžních fondů
- Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti
Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2020 tvoří celkové zdroje ve výši 567 916 tis. Kč, z toho jsou
celkové příjmy ve výši 543 471 tis. Kč a zůstatek finančních prostředků z roku 2019 ve výši 24 445 tis.
Kč.
Celkové výdaje rozpočtu MČ Brno-střed jsou ve výši 567 916 tis. Kč, z toho tvoří:
- provozní výdaje 439 694 tis. Kč
- kapitálové výdaje 128 222 tis. Kč.
Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu současně definuje finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, tvorbu a
použití peněžních fondů (Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond a Fond adopce veřejné
zeleně) a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti.
Rozpočet na zasedání FV prezentoval vedoucí Odboru ekonomického Ing. Matejov.

Finanční výbor po projednání a věcné diskuzi přijal usnesení č. FV.11.19.05, ze dne 28.11.2019,
kterým doporučil RMČ BS projednat a ZMČ BS schválit
-

rozpočet
městské
části
Brno-střed
celkové zdroje jsou ve výši 567 916 tis. Kč, z toho:
- celkové příjmy

na

rok

2020,

kde:

543 471 tis. Kč

financování
které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2019
celkové výdaje jsou ve výši 567 916 tis. Kč,

-

-

24 445 tis. Kč

finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2 tohoto
materiálu,
tvorbu a použití peněžních fondů (Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond a Fond
adopce veřejné zeleně), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a
plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto
materiálu,

doporučil ZMČ BS stanovit závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2020 dle § 12
odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:







celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných
rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,
celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů
během roku z jiných veřejných rozpočtů),
celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů
během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby,
celkový objem financování,
celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů,
celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím,

doporučil ZMČ BS, aby pověřilo RMČ BS v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2020 v tomto rozsahu:
a)

b)

c)

přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to kumulativně do
částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem MČ Brno –
střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu provozních výdajů, které provede Odbor
ekonomický na návrh správců,
nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků městské
části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů včetně změny účelu
již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace a
zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, dále
když provedení včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení výdajů na úhrady pokut,
penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření
je nezbytné,

doporučil ZMČ BS uložit RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu
MČ Brno-střed podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby
doporučil ZMČ BS uložit RMČ BS předkládat průběžně Finančnímu výboru ZMČ BS přehled
rozpočtových opatření schválených RMČ BS.

4. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2019
Ekonomický odbor předložil Finančnímu výboru zprávu včetně tabulkového přehledu příjmů, výdajů a
způsobu financování, Ing. Matejov, vedoucí EO, prezentoval zprávu členům výboru.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.11.19.06, ze dne 28.11.2019, kterým výsledky
hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2019 a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské
činnosti k 30. 9. 2019 doporučil RMČ BS a ZMČ BS k projednání.

5. Rozpočtové opatření č. 28 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.

Rozpočtové opatření zahrnuje:
Výdaje
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
500 000 Kč – přesun prostředků na navýšení provozního příspěvku SRAKH p.o. na nákup dřeva pro
kluziště na Moravském náměstí
429 000 Kč – přesun prostředků na realizaci participativního rozpočtu do škol, kde každá ZŠ dostane 39
tis. Kč (35 tis. Kč na realizaci a 4 tis. Kč na odměnu koordinátorovi).
200 000 Kč – přesun prostředků na navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Kotlářská na opravy dvou
učeben 55 000 Kč – přesun prostředků na navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ nám. 28. října na
opravu střešních žlabů – havarijní stav.

Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.11.19.07, ze dne 28.11.2019, kterým doporučil
rozpočtové opatření č. 28 na rok 2019 RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.

6. Rozpočtová opatření č. 24, 26 a 27. 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. 24 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 44. schůzi konané dne 4. 11. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
1 237 000 Kč – investiční transfer z rozpočtu města Brna na projekt „Knihovna – pulzující křižovatka
Starého Brna“. Dříve poskytnutý transfer v rámci participativního rozpočtu nebyl plně vyčerpán do
termínu vyúčtování. Nevyčerpaný transfer byl tedy vrácen městu Brnu a následně bylo Zastupitelstvem
města Brna schváleno opětovné poskytnutí s termínem vyúčtování do 31. 12. 2020.
9 000 Kč – transfery od jednotlivých MČ, které představují příspěvek na Sněm starostů

Výdaje
Kancelář starosty a vnějších vztahů
9 000 Kč – zapojení příspěvků od MČ na Sněm starostů
Oddělení personální a mzdové
200 000 Kč – změnu použití účelové dotace od města Brna z pečovatelské služby na centrum denních
služeb, které bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna 1. 10. 2019.
Odbor ekonomický
24 000 Kč – přesun mezi položkami dle schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu
Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity
11 000 Kč – přesun mezi položkami dle schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu v
oblasti sociální, zdravotní a občanských záležitostí.
1 237 000 Kč – vratka dříve poskytnutého transferu na akci „Knihovna – pulzující křižovatka Starého
Brna“ v rámci participativního rozpočtu, který nebyl plně vyčerpán do termínu vyúčtování.
Oddělení majetku
600 000 Kč – přesun nevyčerpaného příspěvku na stravování na příspěvek na dovolenou
Odbor investiční a správy bytových domů
1 237 000 Kč – opětovné zařazení investičního transferu z rozpočtu města Brna na projekt „Knihovna
– pulzující křižovatka Starého Brna“.

Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 46. schůzi konané dne 18. 11. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
1 000 Kč – doplatek transferu na projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin I
Výdaje
Odbor ekonomický
3 000 Kč – přesun mezi položkami dle schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu
Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity
16 000 Kč – přesun mezi položkami dle schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu v
oblasti sociální, zdravotní a občanských záležitostí.
Financování
- 1 000 Kč – zapojení finančních prostředků z transferu na projekt Podpora stabilizace ohrožených rodin
I

Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 47. schůzi konané dne 25. 11. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
3 000 Kč – transfery od jednotlivých MČ, které představují příspěvek na Sněm starostů
Výdaje
Kancelář starosty a vnějších vztahů
3 000 Kč – zapojení příspěvků od MČ na Sněm starostů
Kancelář tajemníka
40 000 Kč – převod částky, který nebyla vyčerpána na školení zastupitelů, na školení zaměstnanců ÚMČ
BS
Finanční výbor přijal usnesení č FV.11.19.08, ze dne 28.11.2019, kterým vzal na vědomí rozpočtové
opatření č. 24, 26 a 27 na rok 2019.

7. Aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Brna, městské části Brno-střed

Finančnímu výboru ZMČ BS byl k projednání předložen návrh aktualizace směrnice k procesu
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed.
Změny spočívají v následujících úpravách:
1) Změna v přílohách směrnice. Formuláře: žádost o poskytnutí dotace a vyúčtování dotace budou
uloženy samostatně ve formulářích ÚMČ BS z důvodu větší flexibility. V souladu s touto změnou je i
upraven text směrnice.
2) Termín akce nebo činnost byl v celém textu směrnice nahrazen termínem projekt, který se vztahuje
na akci i činnost žadatele/příjemce dotace.
3) Do vzoru dotačního programu byl přidán text, který umožňuje příjemcům dotace podávat vyúčtování
dotace elektronicky (s obdržením automatické odpovědi o přijetí) na adresu:
vyuctovani.dotace@brno-stred.cz.
Zásadní teze předloženého materiálu členům FV prezentovala předsedkyně FV Mgr. Bc. Macurová.
Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.11.19.09, ze dne 28.11.2019, kterým vyslovil souhlas
návrhem aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed a doporučil RMČ BS schválit aktualizaci směrnice k procesu

poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed.
8. Harmonogram zasedání Finančního výboru ZMČ BS pro rok 2020
Finanční výbor usnesením č. FV.11.19.10, ze dne 28.11.2019 vzal na vědomí harmonogram zasedání
FV ZMČ BS pro rok 2020 v těchto termínech:
23. 1. 2020
26. 3. 2020
21. 5. 2020
3. 9. 2020
15. 10. 2020
26. 11. 2020
Jedná se o pevně stanovený harmonogram ve vztahu k plánovaným zasedáním ZMČ BS. V případě
potřeby bude svoláno zasedání FV ZMČ BS mimo tento stanovený harmonogram (ad hoc).

9. Různé
Na základě diskuze vedené v rámci projednávání bodů o prominutí pohledávek Ing. Bílek navrhl blíže
prověřit způsob vyřizování žádostí o prominutí pohledávek. V kooperaci s předsedkyní FV bylo
navrženo usnesení č. FV 11.19.11, ze dne 28. 11. 2019, kterým Finanční výbor žádá Odbor bytový MČ
BS o zpracování přehledu žádostí o prominutí pohledávky, zamítnutých BO MČ BS v souladu se směrnicí
č. 42 v průběhu roku 2020.

Přehled bude BO MČ BS předložen za I. pololetí 2020 na zasedání FV dne 3. 9. 2020. Celkový přehled
za rok 2020 pak bude předložen FV na jeho prvním zasedání v roce 2021.

-----

Předsedkyně FV děkuje paní tajemnici FV a panu vedoucímu OE za přípravu podkladů a poskytnutou
spolupráci.

V Brně, dne 2. 12. 2019

Mgr. Bc. Ladislava Macurová v. r.
předsedkyně Finančního výboru ZMČ BS

