STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Pro 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 29. 04. 2020.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za
období od 28.01.2020 do 21.4.2020.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:
13. zasedání FV dne 03. 03. 2020
I. hlasování „per rollam“ uskutečněné ve dnech 08. - 17. dubna 2020
Hlavní projednávaná témata:
13. zasedání FV dne 03. 03. 2020
1. Přehledy pohledávek dle Směrnice č. 34 - Směrnice pro nakládání s pohledávkami
2. Přehled stavu pohledávek/poplatků po splatnosti
3. Přehled odepsaných prokazatelně nevymahatelných pohledávek souvisejících s užíváním bytů
a nebytových prostor
4. Účetní odpis nedobytných pohledávek souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor –
návrh
5. Stav pohledávek k 31. 12. 2019
6. Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 12. 2019
7. Jednací řád výborů ZMČ BS - hlasování "per rollam"
8. Rozpočtové opatření č. 2. Informace o přijatém RO
I. hlasování „per rollam“ uskutečněné ve dnech 08. -17. dubna 2020
1. Žádost o uzavření dohody o splátkách – Vlhká 11, Brno
2. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2019
3. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
4. Ochrana osobních údajů
5. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
6. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích
7. Rozpočtové opatření č. 3. Informace o přijatém RO
8. Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 1. 2020

K jednotlivým tématům:
13. zasedání FV dne 03. 03. 2020
1. Přehledy pohledávek dle Směrnice č. 34 - Směrnice pro nakládání s pohledávkami
Finančnímu výboru byly předloženy celkové přehledy pohledávek dle Směrnice č. 34 - Směrnice pro
nakládání s pohledávkami (vyjma pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v
domech svěřených MČ Brno-střed) (dále jen "směrnice"):
• přehled pohledávek vzniklých ze samostatné působnosti MČ BS, které byly odepsány za 2. pololetí
roku 2019, a to:
- přehled pohledávek odepsaných pro nedobytnost dle čl. 13a směrnice
- přehled pohledávek odepsaných jako prokazatelně nevymahatelné dle čl. 13b směrnice
• přehled pohledávek vzniklých z přenesené působnosti MČ BS, které byly odepsány za 2. pololetí
roku 2019 dle čl. 18 směrnice.
Přehledy byly zpracované Odborem investičním a správou bytových domů, Odborem životního
prostředí, Odborem pečovatelská služba, Odborem dopravy a majetku, Oddělením přestupkovým
Odboru právního a organizačního a Odborem sociálním a zdravotním. Ostatní odbory pohledávky dle
výše uvedené směrnice neevidují. Za 2. pololetí r. 2019 nedošlo k započtení pohledávek dle čl. 8 výše
uvedené směrnice. Přehledy pohledávek byly předloženy FV ZMČ BS v souladu s usnesením RMČ
BS č. RMČ/2020/5/73 ze dne 24.02.2020.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.13.20.03, ze dne 3. 3. 2020, kterým vzal na
vědomí přehled pohledávek odepsaných pro nedobytnost za 2. pololetí r. 2019 dle čl. 13a Směrnice č.
34 (Směrnice pro nakládání s pohledávkami), dále přehled pohledávek odepsaných jako prokazatelně
nevymahatelné za 2. pololetí r. 2019 dle čl. 13b Směrnice č. 34, dále přehled odepsaných daňových
nedoplatků za 2. pololetí r. 2019 dle čl. 18 Směrnice č. 34 a skutečnost, že za 2. pololetí r. 2019
nedošlo k započtení pohledávek dle čl. 8 Směrnice č. 34 (Směrnice pro nakládání s pohledávkami).

2. Přehled stavu pohledávek/poplatků po splatnosti
Finančnímu výboru byl předložen přehled stavu pohledávek/poplatků po lhůtě splatnosti předaných na
Odbor právní a organizační ÚMČ BS za rok 2019 dle čl. 5 odst. 6 Směrnice č. 34 (Směrnice pro
nakládání s pohledávkami), a to konkrétně:
-

Přehled stavu poplatků vymáhaných Oddělením přestupkovým OPO ÚMČ BS v roce 2019
Přehled stavu významných trvajících soudních sporů (nalézací řízení) v roce 2019, u kterých
jistina převyšuje částku 200.000 Kč
Přehled stavu pohledávek předaných exekutorovi k vymožení v exekučním řízení v roce 2019
Přehled stavu pohledávek přihlášených do dražby v roce 2019
Přehled stavu pohledávek přihlášených do insolvence v roce 2019
Přehled stavu poplatků z činnosti Oddělení přestupkového (vymáhané Oddělením přestupkovým
OPO ÚMČ BS)

Přehledy byly zpracované Oddělením právním Odboru právního a organizačního a Oddělením
přestupkovým Odboru právního a organizačního ÚMČ BS.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.13.20.04, ze dne 3. 3. 2020, kterým vzal na
vědomí přehled stavu pohledávek/poplatků po lhůtě splatnosti předaných na Odbor právní a
organizační ÚMČ BS za rok 2019 dle čl. 5 odst. 6 Směrnice č. 34.
3. Přehled odepsaných prokazatelně nevymahatelných pohledávek souvisejících s užíváním bytů a
nebytových prostor

Finančnímu výboru ZMČ BS byly předloženy celkové přehledy odepsaných pohledávek
souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor, které byly zpracovány Odborem bytovým
a Správou nemovitostí MČ BS na základě usnesení RMČ/2019/31/29 ze dne 18.07.2019.
Přehled odepsaných pohledávek byl předložen FV ZMČ BS v souladu s usnesením RMČ BS
č. RMČ/2020/55/59 ze dne 03.02.2020.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.13.20.05, ze dne 3. 3. 2020, kterým vzal na
vědomí přehled odepsaných prokazatelně nevymahatelných pohledávek Odborem bytovým ÚMČ BS
a Správou nemovitostí městské části Brno-střed.
4. Účetní odpis nedobytných pohledávek souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor – návrh
Finančnímu výboru byl předložen návrh Účetního odpisu nedobytných pohledávek souvisejících s
užíváním bytů a nebytových prostor vzniklých za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v
domech svěřených městské části Brno-střed, tj. pohledávek vzniklých v rámci samostatné působnosti
městské části Brno-střed, , přičemž za nedobytnou se považuje pohledávka za dlužníkem: a) kde
marně uplynuly promlčecí lhůty stanovené obecně závazným právním předpisem a dlužník písemně
vznesl námitku promlčení, b) kde soud zamítl návrh na prohlášení konkursu nebo zrušil konkurs, a to
pro nedostatek majetku dlužníka, c) kde na základě výsledků již v minulosti proběhlých insolvenčních,
konkursních a vyrovnávacích řízení nemá dlužník žádný majetek, d) kde insolvenční soud vydal
usnesení, jímž dlužníka osvobodil od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž
dosud nebyly uspokojeny, e) kde dlužníkův dluh vzniklý do 31. 12. 2018 nepřekračuje částku 500,- Kč
(včetně příslušenství) a dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit, a současně není aktivně vedeno
nalézací řízení soudní, exekuční řízení, řízení o dědictví či insolvenční řízení, kam by byla pohledávka
přihlášena.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.13.20.06, ze dne 3. 3. 2020, kterým vzal na
vědomí návrh Účetního odpisu nedobytných pohledávek souvisejících s užíváním bytů a nebytových
prostor a doporučil jej RMČ BS k projednání.

5. Stav pohledávek k 31. 12. 2019
Finančnímu výboru byla předložena k projednání v souladu s článkem 32 Organizačního řádu zpráva
o stavu pohledávek. Byly předloženy a projednány pohledávky vzniklé v hlavní činnosti v kontextu
vývoje v letech 2016-2019. Rovněž tak pohledávky vzniklé ve vedlejší hospodářské činnosti za roky
2008 - 2019 v členění na byty, nebyty a evidované příslušenství. Členové výboru byly seznámeni dále
s výnosy VHČ vývojově v období let 2008 - 2019.
Finanční výbor po projednání v dané věci přijal usnesení č. FV.13.20.07, ze dne 3. 3. 2020, kterým
vzal na vědomí stav pohledávek k 31. 12. 2019.

6. Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 12. 2019
Finanční výbor byl seznámen s celkovými dosaženými výnosy VHČ k 31. 12. 2019, které dosáhly
výše 346 225 tis. Kč, a jsou tvořeny především výnosy z nájemného (331 026 tis. Kč). Celkové
náklady k 31. 12. 2019 dosáhly výše 256 161 tis. Kč. Největší výdajovou položkou jsou náklady na
opravy bytových domů (116 887 tis. Kč).
Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.13.20.08, ze dne 3. 3. 2020, kterým vzal na vědomí plán
výnosů a nákladů VHČ k 31. 12. 2019.
7. Jednací řád výborů ZMČ BS - hlasování "per rollam"
Finanční výbor se zabýval problematikou Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Brnostřed (dále jen "JŘ výborů ZMČ BS") na základě projednávání navržených změn týkajících se způsobu
hlasování formou „per rollam“. V JŘ výborů ZMČ BS bylo navrženo zrušení ustanovení označeného
jako "Usnesení výborů per rollam" (viz čl. 6 JŘ výborů ZMČ BS). Tento návrh vycházel z
Metodického doporučení k činnosti územních samosprávních celků, bodu 3.1 Výbory a komise orgánů
územních
samosprávných
celků
podle
právního
stavu
k
1.
8.
2019
(viz
https://www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-k-cinnosti-uzemnich-samospravnychcelkuvybory-a-komise-organu-uzemnich-samospravnych-celku.aspx ). Zde je v bodě 3.3 označeném
jako Jednání výborů zastupitelstva obce v části čtvrté řešena otázka, zda mohou výbory a komise
využít možnosti hlasování "per rollam" (tzn. formou písemného, mailového či telefonického
stanoviska). Z tohoto Metodického doporučení plyne, že usnesení komise či výboru je platné, jestliže s
ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů komise nebo výboru. Dle uvedeného názoru je
nezbytná přítomnost (osobní účast) hlasujících členů a tzv. "korespondenční forma" zasedání není dle
zákona možná, neboť takovýmto způsobem nelze vytvářet vůli kolektivního orgánu.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.13.20.09, ze dne 3. 3. 2020, kterým souhlasí
s ponecháním ustanovení čl. 6 týkající se přijímání usnesení per rollam v Jednacím řádu výborů
Zastupitelstva městské části Brno-střed.

8. Rozpočtové opatření č. 2. Informace o přijatém RO.
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2020, které bylo schváleno RMČ
BS na 56. schůzi konané dne 10. 2. 2020
Předmětné rozpočtové opatření se týkalo:
Výdaje
Odbor ekonomický
11 000 Kč - přesun mezi položkami dle schválených žádostí o dotace v rámci dotačního programu
Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity

Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.13.20.10, ze dne 3. 3. 2020, kterým vzal na vědomí
rozpočtové opatření č. 2 na rok 2020.

I. hlasování „per rollam“ uskutečněné ve dnech 08. -17. dubna 2020
Vzhledem k doporučení MV ČR v době nouzového stavu upřednostnit jiný způsob zasedání než v
jednání v zasedací místnosti, byl zvolen způsob projednání jednotlivých bodů navržených na program
zasedání FV formou hlasování per rollam. Pro projednání bodů byla stanovena dostatečně dlouhá doba
s ohledem na velikonoční svátky od 08.04.2020 do 17.04.2020.
K jednotlivým tématům:
1. Žádost o uzavření dohody o splátkách – Vlhká 11, Brno
Finančnímu výboru byla předložena žádost pana ………….. o uzavření dohody o splátkách na dlužné
nájemné a příslušenstvím.
Žadatel je uživatelem bytu bez platné nájemní smlouvy. Poslední nájemní smlouva byla uzavřené na
dobu určitou od 01.03.2019 do 29.02.2020. V souvislosti s užíváním bytu vznikl žadateli dluh za
období 11/2019-01/2020 na nájemném a službách, včetně vyúčtování služeb za rok 2018. Dne
20.02.2020 žadatel písemně uznal dluh na nájemném a službách. Pan ……….. požádal o uzavření
dohody o splátkách dluhu ve výši 35.403 Kč, za období 11/201901/2020 včetně vyúčtování služeb za
rok 2018 a navrhuje měsíční splátku ve výši 1.500 Kč. Dluhový poradce svým vyjádřením ze dne
18.02.2020 doporučil uzavřít dohodu o splátkách s žadatelem na 18 splátek po 2.000 Kč, s
odůvodněním urychlení možnosti projednání a následné řešení žádosti o narovnání právního vztahu.
Finanční výbor usnesením č. FV.0I.20.01 doporučuje ZMČ BS ke schválení uzavření dohody o
splátkách s žadatelem: …………., byt č. …, Vlhká 11, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové
výši 35.403 Kč bez příslušenství, vzniklé v období 11/2019-01/2020 včetně vyúčtování služeb za rok
2018 na dobu 24 měsíců s tím, že 1. - 23. měsíční splátka bude ve výši 1.500 Kč a 24. splátka ve výši
903 Kč, přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, s podmínkou úhrady úroků z prodlení
souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o splátkách k bytu č. …, Vlhká
11, Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na nájemném a službách vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu a s podmínkou podpisu dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby
v celkové výši 35.403 Kč bez příslušenství formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
vyhotoveného na náklady žadatele (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky před podpisem
dohody o splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách formou notářského zápisu se svolením
k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, v níž bude uvedené snížení dlužné částky
zohledněno jak ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a výši poslední měsíční splátky), přičemž
všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 31.07.2020.

2. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2019
Finančnímu výboru byla předložena v souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna MČ BS
zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 31. 12. 2019.
Příjmy k 31. 12. 2019 dosáhly výše 682 111 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 570 169 tis. Kč,
upravený rozpočet (dále jen „UR“) k 31. 12. 2019 je 721 845 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo
výše 94,50 %.
1.1. Daňové příjmy 84 944 tis. Kč (108,72 % UR)
Nejvýznamnějšími příjmy jsou poplatek za užívání veřejného prostranství (43 296 tis. Kč), daň z příjmů
právnických z hospodářské (20 417 tis. Kč) a hlavní (3 902 tis. Kč) činnosti, poplatek z ubytovací kapacity (4
926 tis. Kč), správní poplatky (3 606 tis. Kč) a poplatek ze psů (1 325 tis. Kč).

1.2. Nedaňové příjmy 17 472 tis. Kč (127,00 % UR)
Zahrnují zejména příjmy z pronájmu majetku (8 203 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (3 840 tis. Kč), přijaté
sankční platby (2 025 tis. Kč) a ostatní nedaňové příjmy (2 659 tis. Kč).
1.3. Kapitálové příjmy 107 tis. Kč. Příjmy z prodeje nemovitého majetku jsou odesílány Magistrátu města Brna.
1.4. Přijaté transfery 579 589 tis. Kč (92,00 % UR)
1.4.1. Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 2 082 tis. Kč. Dotace na volby do
Evropského parlamentu.
1.4.2. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 48 250 tis. Kč.
Patří sem dotace na výkon státní správy, stavebního úřadu, matriky, zvláštní matriky, ostatní státní správy a
veřejného opatrovnictví.
1.4.3. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 27 811 tis. Kč. Zahrnuje dotace od Úřadu práce
na výkon veřejně prospěšných prací.
1.4.4. Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7 018 tis. Kč. Dotace od Jihomoravského kraje na poskytování
sociálních služeb
1.4.5. Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 908 tis. Kč
1.4.6. Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu 6 294tis. Kč
1.4.7. Dotace z rozpočtu města Brna 339 598 tis. Kč.
Zahrnuje účelovou dotaci na výkon pečovatelské služby a zvláštní matriky, dotaci na úklid místních komunikací
a chodníků a neúčelovou dotaci a účelové dotace na investiční akce. 1.4.8. Převody z vlastních fondů
hospodářské (podnikatelské) činnosti 147 628 tis. Kč Zapojení zisku a odpisů VHČ do rozpočtu MČ.

2. Výdaje rozpočtu
Výdaje k 31. 12. 2019 dosáhly výše 661 493 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů činil 591 610 tis. Kč,
upravený rozpočet k 31. 12. 2019 je 827 738 tis. Kč. Čerpání výdajů dosáhlo hodnoty 79,92 %.
1210 Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů 2 275 tis. Kč (77,89 % UR)
Zahrnuje zejména výrobu a distribuci zpravodaje MČ (1 749 tis. Kč).
1630 Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj 661 tis. Kč (12,05 %)
Výdaje na architektonické soutěže.
2000 Odbor právní a organizační 1 166 tis. Kč (74,51 % UR)
Čerpání zahrnuje externí právní poradenství.
2100 Kancelář tajemníka 2 554 tis. Kč (68,21 % UR)
Zahrnuje prostředky na přípravné projekty studie k žádostem o financování investičních a neinvestičních akcí z
fondů EU, které budou realizovány z úrovně jednotlivých odborů ÚMČ Brno-střed.
2030 Oddělení personální a mzdové 167 724 tis. Kč (95,79 % UR)
Platy zaměstnancům, odměny zastupitelům, náhrady mezd v době nemoci, ošatné, poštovné v souvislosti s platy,
školení, odvody na sociální a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojištění.
2300 Odbor matrika 479 tis. Kč (69,24 % UR)
Nákup materiálu (např. matriční knihy, kytice), nákup služeb (varhaníci, recitace).
2400 Odbor informatika 8 935 tis. Kč (92,47 % UR)
Údržba výpočetní techniky, materiál (tonery), poštovné, telekomunikační poplatky, servisní smlouvy k software,
nákup software, nákup výpočetní techniky.
2500 Odbor ekonomický 9 055 tis. Kč (93,13 % UR)

Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání za rok 2018 (2 405 tis. Kč), daň z příjmů právnických osob za rok
2018, která je v příjmech a výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje tak celkové saldo rozpočtu (3 902 tis.
Kč) a výdaje na poskytnuté dotace. 2800 Odbor sociální a zdravotní 2 961 tis. Kč (68,88 %UR)
Sociální pohřby, sociálně-právní ochrana dětí, kluby seniorů, sbor pro občanské záležitosti (např. vítání
občánků).
2900 Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 134 328 tis. Kč (79,62 % UR)
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ, ŠJ, KVS, SRAKH) byly převedeny ve
výši 92 447 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol.
3100 Odbor životního prostředí 124 512 tis. Kč (93,96 % UR)
Deratizace, čištění komunikací a chodníků (včetně zimní údržby), svoz a údržba odpadkových košů, provoz
veřejných WC, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně.
3200 Stavební úřad 3 tis. Kč (5,08 % UR)
3300 Odbor Pečovatelská služba 1 989 tis. Kč (53,31 %)
Činnost pečovatelské služby a centra denních služeb.
3400 Odbor dopravy a majetku 15 000 tis. Kč (66,53 % UR)
Sociální fond – dětská rekreace, příspěvek na dovolenou, příspěvek na stravování, kultura, sport, nákup kolků,
opravy účelových komunikací.
3500 Odbor investiční a správy bytových domů 189 253 tis. Kč (66,11 % UR)
Investiční akce, investiční výdaje do bytového hospodářství. Provoz a správa budov – energie, nájem, materiál,
opravy, cestovné, pohonné hmoty, nákup kolků.
Mezi největší akce v rozpočtu na rok 2019 patří:
- Rekonstrukce bytových domů – 182 mil. Kč – hrazeno ze zisku VHČ z minulých let.
- Dětské centrum – ulice Pivovarská – 10 525 tis. Kč

3. Financování -20 617 tis. Kč
Představuje rozdíl mezi výdaji a příjmy.
4. Vedlejší hospodářská činnost (bytové hospodářství)
Celkové výnosy k 31. 12. 2019 dosáhly výše 346 225 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy z
nájemného (331 026 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 256 161 tis. Kč. Největší položkou jsou
náklady na opravy bytových domů (116 887 tis. Kč). Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí
196 894 506,56 Kč.
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.0I.20.02, kterým vzal na vědomí výsledky hospodaření městské
části Brno-střed k 31. 12. 2019, plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12. 2019, a
doporučil je RMČ BS a ZMČ BS k projednání.

3. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020
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
Odbor ekonomický
971 000 Kč – zapojení vyššího výnosu daně z příjmů právnických osob za obce z hospodářské činnosti
za rok 2019. Tato částka bude použita na výměnu klimatizace v serverovně (doporučeno k výměně),
navýšení provozního příspěvku Kávéesce na opravu havarijního stavu kanalizace a plynovodní

přípojky, opravu učebny pro potřeby školy ZŠ a MŠ Husova a sanaci obvodového zdiva ZŠ a MŠ
Antonínská
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
114 000 Kč – odvod z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Bakalovo nábřeží dle usnesení
RMČ/2020/59/14 z dne 9. 2. 2020.
Odbor životního prostředí
191 000 Kč – příjem z vyúčtování elektrické energie za rok 2019 za Advent na Moraváku 2019
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
1 000 000 Kč – přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí na platy pracovníků zajišťující veřejně
prospěšné práce
13 000 Kč – podíl MČ na projektu Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna
2 033 000 Kč – požití dotace od JMK na pečovatelskou službu z roku 2019 na platy pracovníků za
prosinec 2019, které byly vyplaceny v lednu 2020.
Kancelář tajemníka
1 000 Kč - podíl MČ na projektu Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna
975 000 Kč – použití zůstatku Sociálního fondu na příspěvek na zdravotní potřeby, kulturu, sport a
rekreaci
978 000 Kč - použití zůstatku Sociálního fondu na příspěvek na stravování
-431 000 Kč – přesun úspory z roku 2019 do rozpočtu Odboru školství, sportu, kultury a mládeže na
sanaci obvodového zdiva ZŠ a MŠ Antonínská
Odbor informatika
200 000 Kč – výměna klimatizace v serverovně. Klimatizace je z roku 2009 a bylo doporučeno ji
vyměnit. Klimatizace je v nepřetržitém provozu a musí být schopna uchladit místnost při výpadku
druhé. Při výměně musí být vyměněno i veškeré potrubí a přívody k jednotce.
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
1 500 000 Kč – převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na vybavení MŠ Kamenná
150 000 Kč - navýšení provozního příspěvku Kávéesce na opravu havarijního stavu kanalizace a
plynovodní přípojky
8 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na nákup knih na nesoutěžní festival dětských vystoupení
na MŠ Vídeňská
72 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na navýšení provozního příspěvku pro MŠ Horní na
havárii ústředního topení
-450 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru. Prostředky na multimediální učebnu na ZŠ Antonínská
nebudou čerpány.
200 000 Kč – navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Husova na vybavení nové učebny nábytkem
1 400 000 Kč – navýšení položky Opravy u udržování, z toho:
300 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava učebny pro potřeby školy. Základní škola
funguje na hranici svých kapacitních možností. Vzhledem k tomu, že letos odchází na víceletá
gymnázia málo žáků, budou zachovány ve školním roce 2020/21 tři šesté třídy. Běžně bývají šesté
třídy jen dvě. Na takový počet tříd není škola momentálně připravena. Proto je plánována úprava
učebny dílen na klasickou kmenovou učebnu. V rámci úpravy se musí udělat nová podlaha, vyřešit
zavlhání zdiva a nová elektroinstalace. Tato učebna bude poté z úrovně školy vybavena nábytkem.

1 100 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - sanace obvodového zdiva. V rámci úpravy
předprostoru (nový chodník) z úrovně společnosti Bkom je nutné provést sanaci obvodového zdiva
školy. Zdivo zde zavlhá v celé úrovni suterénu a tvoří se zde plísně, a to z čelní strany a dále po straně
na ulici Antonínská. Akce je důležité sjednotit, aby nebyl chodník zbytečně dvakrát opravován. MČ
tím navíc ušetří prostředky, které by bylo nutné na opravu chodníku použít.
Zbývající přesuny se týkají změny označení u akcí, které jsou financovány z dotací od města Brna a
které jsou přesunuty z rozpočtu roku 2019 do roku 2020 (ZŠ a MŠ Brno. Křenová 21, p.o. - oprava
skladu a kabinetu, ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - oprava poradenského pracoviště, ZŠ a MŠ
Brno, nám. 28. října 22, p.o. - výměna oken a Vybudování hřišť v areálu ZŠ).
Odbor životního prostředí
42 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru z údržby veřejné zeleně na realizaci zpevněné pěšiny ve
vnitrobloku Nádvorní (v rozpočtuje je nyní 200 tis. Kč).
-1 000 000 Kč – přesun prostředků do rozpočtu Oddělení personálního a mzdového na platy
pracovníků zajišťující veřejně prospěšné práce 191 000 Kč – zapojení příjmu z vyúčtování elektrické
energie za rok 2019
3 000 000 Kč – přesun prostředků z rozpočtu Oddělení dopravy na opravy účelových komunikací
(Kraví hora).
203 000 Kč – změna označení u akce, která je financována z dotace od města Brna a které je
přesunuta z rozpočtu roku 2019 do roku 2020 (Zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova,
Pšeník - Sovinec, Výstavní - Veletržní, Hluboká – Oblouková)
Oddělení dopravy
-3 000 000 Kč - přesun prostředků do rozpočtu Odboru životního prostředí na opravy účelových
komunikací.
Oddělení obchodu
-98 000 Kč – přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2019 do rozpočtu Odbor školství, sportu,
kultury a mládeže.
Odbor investiční a správy bytových domů
Změna označení u akcí, které jsou financovány z dotací od města Brna a které jsou přesunuty z
rozpočtu roku 2019 do roku 2020 (Oprava 47 bytů ve 39 BD, BD Stará 2 - výstavba nového výtahu,
Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části, Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu,
Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě, Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém
domě, Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě).
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.0I.20.03, kterým projednal rozpočtové opatření č. 4 na rok 2020,
a doporučil jej RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.

4. Ochrana osobních údajů
Finančnímu výboru byla předložena k projednání problematika - Základní pravidla postupů
souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR (dále jen Základní pravidla).
Finanční výbor v dané věci přijal usnesení č. FV.0I.20.04, kdy bere na vědomí Základní pravidla
postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR (dále jen Základní
pravidla), které vzalo na vědomí Zastupitelstvo městské části Brno-střed na svém 29. zasedání
konaném dne 20. 6. 2018 usnesením č. ZMČ/2018/29/52, které zároveň uložilo všem členům
zastupitelstva, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel. Základní pravidla

postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR jsou přílohou č. 1 tohoto
usnesení. Ze Základních pravidel vyplývají zejména následující povinnosti:
-

-

-

-

-

zpracovávat osobní údaje pouze na základě právního titulu stanoveného v čl. 6
nařízení GDPR (zpracování nezbytné pro plnění smlouvy či právní povinnosti;
zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů; zpracování nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů městské části Brno-střed);
zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu;
zpracovávat osobní údaje pouze po nezbytnou dobu;
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích tam, kde není účelem zpracování jejich
zveřejnění;
v případě záměru zveřejnit osobní údaje vždy předem posoudit zákonnost zveřejnění,
jakož i vhodnost a rozsah daného zveřejnění (v případě pochybností je nutné provést
konzultaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů);
přijmout organizační a technická opatření k zajištění ochrany nosičů osobních údajů
(zejména uzamykání skříní a prostor; používání pouze zabezpečené výpočetní techniky;
ochrana přenosných zařízení dostatečně silnými hesly; využívání zamčených
přepravních obalů; využívání folií na displejích; šifrování souborů);
zajistit likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje
zpracovávány, a to takovými kroky nebo operacemi, jejímž důsledkem je nenávratné
zničení (nebo trvalé vyloučení z dalšího zpracování) těchto informací;
využívání e-mailové pošty na doméně brno-stred.cz a

ohlašování každého porušení zabezpečení osobních údajů Odboru právnímu a
organizačnímu Úřadu městské části Brno-střed,

současně bere na vědomí, že členové Finančního výboru ZMČ BS, kteří nejsou členové Zastupitelstva
městské části Brno-střed, jsou povinni v souvislosti s výkonem své funkce člena ve Finančním výboru
ZMČ BS dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. GDPR,
zejména čl. 5 (Zásady zpracování osobních údajů), ze kterého (mimo jiné) vyplývají povinnosti
uvedené v první části tohoto usnesení a
bere na vědomí, že porušením pravidel ochrany osobních údajů obsažených v nařízení GDPR či
v z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, se konkrétní člen Finančního výboru
ZMČ BS vystavuje riziku občanskoprávního sporu z důvodu zásahu do osobnostního práva (soukromí
fyzické osoby), spáchání přestupku na úseku ochrany osobních údajů či spáchání trestného činu
neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 180 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

5. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
Finančnímu výboru ZMČ BS je k projednání předložen návrh změny obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
spočívající v možnosti ZMB rozhodnout v konkrétním případě o vyšším příjmu MČ z prodeje
vyklizeného domu (tedy 30 %). Jedná se o motivační nástroj k tomu, aby MČ souhlasily s odsvěřením
a následným prodejem domů ve špatném technickém stavu s vyšším podílem dlouhodobě
neobsazených bytů.

Finanční výbor přijal usnesení č. FV.0I.20.05, kterým souhlasí s návrhem na změnu čl. 76 odst. 12
obecně
závazné
vyhlášky
statutárního
města
Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající v možnosti
ZMB rozhodnout v konkrétním případě o vyšším příjmu MČ z prodeje vyklizeného domu (tedy 30 %)
a doporučil ZMČ BS souhlasit s návrhem na změnu čl. 76 odst. 52 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek,
spočívající v možnosti ZMB rozhodnout v konkrétním případě o vyšším příjmu MČ z prodeje
vyklizeného domu (tedy 30 %).
6. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích
Finančnímu výboru byla k projednání předložena změna obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 17/2019 o místních poplatcích, spočívající v rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i
na držitele psů, jejichž jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění. Tento návrh by měl
zmírnit sociální dopad na držitele psů s nejnižšími příjmy, kteří nedosahují věku 65 let. Další
navrhovanou změnou je rozšíření snížené sazby poplatku ze psa u držitelů psů starších 65 let na celý
rok, v němž dosáhnou věku 65 let, za účelem zjednodušení administrativy u správců místních
poplatků.
Finanční výbor přijal souhlasné usnesení č. FV.0I.20.06 s návrhem na změnu obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích spočívající rozšíření snížené sazby
místního poplatku ze psů na držitele psů, jejichž jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění
a rozšíření snížené sazby poplatku ze psa u držitelů psů starších 65 let na celý rok, v němž dosáhnou
věku 65 let a doporučil ZMČ BS souhlasit s návrhem na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích spočívající rozšíření snížené sazby místního poplatku ze
psů na držitele psů, jejichž jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění a rozšíření snížené
sazby poplatku ze psa u držitelů psů starších 65 let na celý rok, v němž dosáhnou věku 65 let.

7. Rozpočtové opatření č. 3. Informace o přijatém RO
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2020, které bylo schváleno RMČ
BS na 62. schůzi konané dne 10. 3. 2020
Předmětné rozpočtové opatření se týkalo:
Příjmy
Odbor ekonomický
426 165,25 Kč – neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt
„Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“
7 000 Kč – transfer z rozpočtu města Brna na projekt prevence kriminality „Bezpečný střed pro
seniory“
219 855 Kč - neinvestiční přijatý transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt
„Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“
Výdaje
Kancelář starosty a vnějších vztahů
1 000 Kč - použití transferu z rozpočtu města Brna na projekt prevence kriminality „Bezpečný střed
pro seniory“
Oddělení personální a mzdové
426 165,25 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na
projekt „Prevence ztráty bydlení ve městě Brně“

6 000 Kč - použití transferu z rozpočtu města Brna na projekt prevence kriminality „Bezpečný střed
pro seniory“
214 315 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na
projekt „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“
Kancelář tajemníka
5 540 Kč - použití neinvestičního přijatého transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt
„Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“
Odbor životního prostředí
250 000 Kč –přesun úspory na zimní údržbě na opravu silniční zeleně na ulici Jana Uhra
160 000 Kč – přesun úspory na zimní údržbě na financování zpracování Akčního plánu adaptačních
opatření na změnu klimatu
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.0I.20.07, kterým vzal na vědomí rozpočtové opatření č. 3 na rok
2020.
8. Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 1. 2020
Finanční výbor byl seznámen s celkovými výnosy VHČ k 31. 1. 2020, jež dosáhly výše 28 860tis. Kč
a jsou tvořeny především výnosy z nájemného (28 376tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 9 258
tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (5 452tis. Kč).
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.0I.20.08, kterým vzal na vědomí plán výnosů a nákladů VHČ
k 31. 1. 2020.

V Brně, dne 21. 04.2020

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

