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

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Pro 24. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 9. 2. 2022.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období
od 30. 11. 2021 do 31. 1. 2022.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:
30. zasedání FV dne 27. 1. 2022
Hlavní projednávaná témata:

1. Žádost o vzdání se práva na uhrazené nájemné – Armáda spásy, Bratislavská 40, Brno
2. Poskytnutí slevy z nájemného a přehled vyčíslení prominutých pohledávek nájemců
nebytových prostor – COVID
3. Žádost o vzdání se práva na úhradu dluhu – Křídlovická 21, Brno
4. Prominutí části nájemného u nájmů nebytových prostor svěřených MČ Brno-střed, která
představuje zvýšení o inflaci za rok 2021 a 2020
5. Změna Zásad tvorby, hospodaření a používání Sociálního fondu
6. Prominutí koncesního poplatku za ročník 2021 akce "Advent na Zelňáku"
7. Směrnice č. 34 – Směrnice pro nakládání s pohledávkami (vyjma pohledávek za nájemci či
uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed)
8. Přehledy pohledávek dle Směrnice č. 34 – Směrnice pro nakládání s pohledávkami
9. Návrh aktualizace směrnice č. 35 k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Brna, městské části Brno-střed (5. vydání) a vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
10. Informace o poskytnutých dotacích z rozpočtu MČ BS v roce 2021, diskuse o systému
poskytování dotací MČ BS
11. Přehled provedených interních auditů a veřejnosprávních kontrol v roce 2021
12. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022
13. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022
14. Rozpočtová opatření č. 29 a 31–37. Informace o přijatých RO
15. Harmonogram zasedání Finančního výboru ZMČ BS pro rok 2022

K tématům 30. zasedání FV:
1. Žádost o vzdání se práva na uhrazené nájemné – Armáda spásy, Bratislavská 40, Brno
Předkladatelem materiálu i následujícího s obdobnou tematikou je Odbor bytový MČ BS, projednání
bodů ve FV ZMČ BS se účastnila Mgr. Typltová.
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena k projednání žádost žadatele Armáda spásy, Bratislavská
40, Brno, o vzdání se práva na uhrazené nájemné, a to u těch bytů a za ta období, kdy nebyly dále
pronajaty klientům.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.03, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 65.779
Kč za byt č. 1 a obytné buňky č. 16, 17, 24, 25, 29, 41, 43, 44, 46, 48, 56 a 58, Bratislavská 40, Brno,
za období roku 2021 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.,
IČO: 406 13 411, přičemž částky již zaplaceného nájemného bytu č. 1 a obytných buněk č. 16, 17, 24,
25, 29, 41, 43, 44, 46, 48, 56 a 58 ve výši 65.779 Kč budou použity na úhradu nájemného předepsaného
nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období, za byty či obytné
buňky v domě Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva na úhradu ZMČ
BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

2. Poskytnutí slevy z nájemného a přehled vyčíslení prominutých pohledávek nájemců
nebytových prostor – COVID
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen přehled nájemců, kterým byla městskou části Brno-střed v
souvislosti s usnesením ZMČ/2021/18/19 ze dne 14.04.2021 poskytnuta sleva z nájemného (bez
služeb) ve výši 50 % za období od května až do července a přehled nájemců, kterým byla v souladu s
usnesením ZMČ/2021/19/22 ze dne 09.06.2021 poskytnuta sleva z nájemného (bez služeb) ve výši 50
% za období od srpna do září 2021. Součástí materiálů je i přehled vyčíslení prominutých pohledávek
nájemcům nebytových prostor.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.04, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS vzít na vědomí přehled žadatelů, kterým byla městskou částí Brno-střed
v souvislosti s usnesením ZMČ/2021/18/19 ze dne 14.04.2021 poskytnuta sleva z nájemného (bez
služeb) ve výši 50 % za období květen, červen a červenec 2021, jehož součástí je i přehled vyčíslení
prominutých pohledávek nájemců nebytových prostor a
doporučuje ZMČ BS vzít na vědomí přehled žadatelů, kterým byla městskou částí Brno-střed
v souvislosti s usnesením ZMČ/2021/19/22 ze dne 09.06.2021 poskytnuta sleva z nájemného (bez

služeb) ve výši 50 % za období srpen a září 2021, jehož součástí je i přehled vyčíslení prominutých
pohledávek nájemců nebytových prostor.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

3. Žádost o vzdání se práva na úhradu dluhu – Křídlovická 21, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena materiál týkající se uzavření soudního smíru
s bývalým nájemcem prostor na Křídlovická 21, Brno panem
.
Bod uvedla Mgr. Typltová z Odboru bytového, která uvedla, že v dané věci je veden soudní
spor o úhradu dluhu ve výši 65.698 Kč s příslušenstvím. Vzhledem k vývoji řízení je doporučeno
právním zástupcem MČ BS souhlasit s uzavřením soudního smíru, jehož obsahem je vzdání se
práva na úhradu předmětného dluhu. MČ BS nebude tedy požadovat úhradu dluhu a úhradu
nákladů právního zastoupení, stejně tak protistrana souhlasí, že nebude požadovat úhradu
nákladů na své právní zastoupení. V případě neúspěšného konce sporu by MČ BS musela
uhradit náklady protistrany. Předmětem sporu je prostor – byt na opravu vlastním nákladem,
Po uzavření smlouvy na opravu bytu vlastním nákladem došlo ke změně podmínek
nastavených ze strany MČ BS pro realizaci oprav bytu vlastním nákladem.

Ing. Bílek – uvedl, že udiven, jak dlouho tento případ trvá, tzn. že od roku 2016 není tento byt
pronajatý, tj. nijak využívaný?
Mgr. Typltová – uvedla, že přesnou historii nezná, řeší problematiku pohledávek.
Předpokládá, že určitě byla snaha byt užívat, byt byl vyklizen až na základě podané žaloby na
vyklizení.
Ing. Bílek – uvedl, že by toto měl prověřit KV ZMČ BS, protože byt je asi dlouhodobě neužívaný,
a tedy přicházíme o peníze za nájem. Dává návrh na hlasování, aby se tímto zabýval KV ZMČ
BS.
Mgr. Typltová – doplnila, že v matriálu v poznámce BO je uvedeno, že Nájemní smlouva po
dobu oprav byla s žadatelem uzavřena dne 31.03.2016. V článku II, odst. 1 nájemní smlouvy
bylo dohodnuto, že nájemné činí 100 Kč/měsíčně, avšak po skončení platnosti této smlouvy,
nejpozději však počínaje sedmým měsícem od vzniku nájemního vztahu, bude paušální
nájemné změněno na nájemné obvyklé, a to ve smyslu § 2246 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Následně měla být uzavřena smlouva právu provést stavbu/práce (dále jen
„inominátní smlouva“), avšak 18.04.2016 byl schválen nový vzor inominátní smlouvy, který
nově stanovil, že před podpisem inominátní smlouvy se žadatel musí seznámit s projektovou
dokumentací. V době uzavření nájemní smlouvy k bytu projektová dokumentace vyhotovena
nebyla a nemohla tak být uzavřena ani smlouva inominátní. 100. RMČ BS souhlasila s
prodloužením platby sníženého nájemného a s prodloužením termínu oprav, a to do
31.03.2017. Projektová dokumentace byla žadateli poskytnuta dne 21.03.2017, avšak ani po

sedmi měsících (do 18.10.2017) žadatel nedodal soupis prací, byt neužíval a ani jej nezačal
opravovat. O uzavření nájemní smlouvy žádal žadatel v říjnu 2017 a v lednu 2018. Dne
01.10.2017 nabyla účinnosti nová Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního
města Brna, která již neumožňovala po nájemci požadovat opravu bytu vlastním nákladem s
následným umořováním. 164. RMČ BS a následně i 182. RMČ BS neschválila narovnání
právního stavu uzavřením nájemní smlouvy s žadatelem a trvala na vyklizení a vrácení bytu.
Výzvy k vyklizení a vrácení bytu byly žadateli doručeny dne 05.12.2017 a 18.04.2018.
Ing. Bílek – poděkoval za informaci s tím, že si již toto v materiálu přečetl, za sebe i souhlasí
s uzavřením smíru, ale považuje za nutné prověřit postup úřadu v dané věci, protože mu vadí
délka trvání a chce udělat vše proto, aby se již takovéto případy neopakovaly.
Mgr. Bc. Macurová – požádala o upřesnění, co je požadováno.
Ing. Bílek – prověřit délku řízení, možné kroky pro urychlení celé věci, zda nebylo možno
nájemci byt odejmout a začít ho využívat.
Ing. Kotěra – poznamenal, že k danému případu nezná podrobnosti, takže nemůže blíže
osvětlit danou věc. Považoval by za vhodné, aby si FV ZMČ BS pozval vedoucího OISBD a
prověřil tento případ, v jakém je stavu dotyčný prostor a ať není zatěžován KV ZMČ BS tím, co
může FV ZMČ BS prověřit sám.
Mgr. Bc. Macurová – v návaznosti na řečené uvedla, že by asi bylo vhodné, kdyby FV ZMČ BS
tento krok udělal, tj. že by se tímto zabýval na dalším zasedání, na které by byl pozván pan
Pacal, vedoucí OISBD. FV ZMČ BS má rovněž pravomoc kontroly, a to v oblasti hospodaření
s majetkem a finančními prostředky, takže kontrola nájmu bytu je v jeho kompetenci.
Kontrolní výbor kontroluje dodržování právních předpisů v rámci samostatné působnosti
Proto navrhuje zabývat se tímto případem na příštím zasedání FV ZMČ BS a pokud bude
potřeba toto přesunout i na KV ZMČ BS, tak bychom pak poskytli i výsledky šetření FV. Zeptala
se členů výboru, zda mají nějaké výhrady proti touto návrhu, popř. jej chtějí nějak doplnit.
Zeptala se Ing. Bílka, zda trvá na svém původním návrhu.
Ing. Bílek – odpověděl, že souhlasí s projednáním ve FV ZMČ BS

Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.05, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor

1) doporučuje ZMČ BS ke schválení vzdání se práva na úhradu dluhu ve výši 65.698 Kč s
příslušenstvím ve výši 12.162 Kč vyčísleným ke dni 09.02.2022, za užívání bytu č. ,
Křídlovická 21, Brno, žadatel: a souhlasit s uzavřením soudního smíru ve věci vedené u
Městského soudu v Brně pod sp.zn. 94 C 141/2020 dle návrhu předloženého žalovaným
, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu, přičemž obsahem soudního smíru bude prohlášení
žalobce, že se vzdává práva na úhradu dluhu ve výši 65.698 Kč s příslušenstvím ve výši
12.162 Kč vyčísleným ke dni 09.02.2022 za užívání bytu č. , Křídlovická 21, Brno a práva na
náhradu nákladů řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 94 C 141/2020 a

prohlášení žalovaného, že se vzdává práva na náhradu nákladů řízení vedeného u
Městského soudu v Brně pod sp.zn. 94 C 141/2020,
2) FV ZMČ BS tento případ znovu projedná z hlediska procesního (délka a průběh řízení v
daném případě, postup v obdobných případech) na svém dalším zasedání. Za tímto účelem
ukládá předsedkyni výboru, aby k tomuto jednání pozvala pana Pacala, vedoucího OISBD.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

4. Prominutí části nájemného u nájmů nebytových prostor svěřených MČ Brno-střed, která
představuje zvýšení o inflaci za rok 2021 a 2020
Předkladatelem materiálu i následujících je Odbor právní a organizační MČ BS, projednání
bodů ve FV ZMČ BS se účastnila Mgr. Plechlová. Uvedla, že výše nájemného nebytových
prostor každoročně podléhá úpravě dle průměrné výše inflace, za rok 2021 je inflace 3,8 %. Je
navrženo odpuštění navýšení letošního nájemného o inflaci za rok 2020 a 2021 pro nájemce
nebytových prostor (vyjma parkovacích a garážových stání), která představuje zvýšení o inflaci
za rok 2021 a za rok 2020 (dle inflačních doložek sjednaných v nájemních smlouvách), a to na
období 01.04.2022-31.03.2023. Technicky je to tak, že se inflační doložka uplatní, ale vzápětí
promine inflační navýšení. Tento systém byl již použit v roce 2021, tj. nyní se navrhuje
prominutí navýšení za rok 2021 a 2022. Byl vyžádán předchozí souhlas Zastupitelstva města
Brna k navrhovaným opatřením z důvodu překročení limitu 2 mil. Kč za kalendářní rok pro
právní jednání vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 tis. Kč) byl schválen ZMB dne
25.01.2022.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.06, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS prominout
1) část nájemného u nájmů nebytových prostor svěřených MČ Brno-střed (vyjma parkovacích a
garážových stání), která představuje zvýšení o inflaci za rok 2021 (dle inflačních doložek sjednaných
v nájemních smlouvách), a to na období 01.04.2022-31.03.2023,
2) část nájemného u nájmů nebytových prostor svěřených MČ Brno-střed (vyjma parkovacích a
garážových stání), která představuje zvýšení o inflaci za rok 2020 (dle inflačních doložek sjednaných
v nájemních smlouvách), a to na období 01.04.2022-31.03.2023.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

5. Změna Zásad tvorby, hospodaření a používání Sociálního fondu
Finančnímu výboru ZMČ Brno-střed byl předložen k projednání návrh změny Zásad tvorby,
hospodaření a Sociálního fondu, kde se v čl. II. odst. 2 mění výše příspěvku z 5 % na 6 % z
celkového objemu vyplacených hrubých mezd zaměstnanců. Navrhovaná změna výše
příspěvku vychází z plánovaného navýšení příspěvku na stravování, a to ze současných 110 Kč
na 130 Kč. Současná hodnota stravenky poskytované zaměstnancům je v hodnotě 110 Kč. S
ohledem na to, že průměrná cena denního menu v restauraci se v České republice pohybuje
okolo 125 Kč, a rovněž s ohledem na to, že cena denního menu v centru města Brna se
pohybuje nad touto hranicí, je navrhováno v souladu s doporučením odborové organizace
ÚMČ BS navýšení hodnoty stravenky na 130 Kč. Změna je navrhována i s přihlédnutím k tomu,
že oproti původnímu předpokladu nebyly úředníkům zvýšeny tarifní platy.

Zpracovatelem materiálu je OPO, bod je předkládán tajemníkem ÚMČ BS. Pan tajemník se
nemohl zasedání FV osobně zúčastnit, pověřil zastupováním Ing. Matejova, vedoucího OE. Bod
uvedla Mgr. Plechlová.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.07, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS schválit změnu Zásad tvorby, hospodaření a používání Sociálního fondu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Zdržel se

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

6. Prominutí koncesního poplatku za ročník 2021 akce "Advent na Zelňáku"
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena k projednání žádost o prominutí koncesního
poplatku za akci Advent na Zelňáku", a to z důvodu nemožnosti pořádání adventních trhů s
ohledem na opatření vlády ČR v souvislosti s epidemií koronaviru. Zadavatelem adventních
trhů na Zelném trhu je Městská část Brno-střed, provozovatelem je na základě Koncesní
smlouvy na koncesi s názvem „Advent na Zelňáku“ Společnost pro Advent na Zelňáku jednající
vedoucím společníkem PROMO PLANET s.r.o., která podala žádost o prominutí koncesního
poplatku za rok 2021. Výše koncesního poplatku pro ročník 2021 činí 1.380.994,54 Kč (včetně
DPH). Ministerstvo průmyslu a obchodu žádný kompenzační program pro prodejce a
provozovatele adventních trhů, které nemohly být v důsledku vydaného mimořádného
opatření pořádány, nemá vypsaný a ani žádný připravován není – bylo neformálně zjišťováno
na ministerstvu. Kompenzace mohou být uplatněny u Ministerstva financí na základě zákona
č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022. S ohledem na to, že společnost
PROMO PLANET s.r.o. však není subjektem kompenzačního bonusu, je navrhováno prominutí
koncesního poplatku pro ročník 2021 akce „Advent na Zelňáku“, jak je popsáno v usnesení.
Předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna k prominutí koncesního poplatku a dále k
prominutí části nájemného představující zvýšení o inflaci v roce 2020 a 2021 (z důvodu

překročení limitu 2 mil. Kč za kalendářní rok pro právní jednání vzdání se práva a prominutí
dluhu vyšší než 20 tis. Kč) byl schválen ZMB dne 25.01.2022.
Bod uvedla Mgr. Plechlová z Odboru právního a organizačního.
Akad. arch. Kotas – dotaz na provoz - ví, že někteří nájemci prodávali, rád by věděl názor všech,
když někdo prodával, tak lze čekat, že měl tržbu. Zajímá ho, zda z toho společnost měla nějaký
zisk? Případně, že ano, bylo by vhodné toto zohlednit v prominuté částce.
Mgr. Plechlová – uvedla, že není k dispozici žádná ekonomická rozvaha společnosti, ale je jisté,
že společnost nemohla generovat zisk. Navrhla, že před konáním zastupitelstva osloví
jednatele společnosti, aby tyto údaje doplnil, tak aby byly zastupitelům před rozhodnutím
k dispozici, příp. přišel zástupce společnosti na zastupitelstvo zodpovědět případné dotazy.
Mgr. Bc. Macurová – uvedla, že toto by určitě bylo vhodné, a to jak doplnění materiálů, tak
osobní účast na jednání ZMČ BS k tomuto bodu.
Akad. arch. Kotas – vyjádřil podporu doplnění materiálů a osobní účasti na ZMČ BS. Vzhledem
k tomuto nebude nyní hlasovat pro, nebo proti a zdrží se hlasování, definitivně se rozhodne až
na jednání ZMČ BS.
Mgr. Oplatek – uvedl, nakolik je to nezbytné a že by se situace tohoto provozovatele dala
srovnat s dalšími provozovateli vánočních trhů v Brně, což je na nám. Svobody TIC, který
skončil ve značné ztrátě a neví, jak dopadlo hospodaření Kávéesky na Moravském nám.
Mgr. Bc. Macurová – uvedla, že Kávéeska letos nepořádala vánoční trhy v tradičním rozsahu
kvůli rekonstrukci Moravského náměstí, bylo patrně jen několik stánků pro neziskové
organizace v prostranství před Nejvyšším správním soudem a u sochy markraběte Jošta.
Mgr. Oplatek – uvedl, že chtěl srovnat situaci a tím případně dovodit, že Promo planet s.r.o.
nebyl v plusových číslech.
Mgr. Bc. Macurová – vnímá situaci tak, že společnost určitě měla vyšší výdaje než příjmy,
musela vybudovat stánky apod., záměrem není kompenzovat ztráty, ale prominout poplatek.
Dotázala se členů výboru, zda není problém s tím, že bude hlasováno nyní na základě
materiálů, tak jak jsou nyní k dispozici nebo chtějí věc odložit a znovu projednat na
mimořádném zasedání FV ZMČ BS, kdy by byli již doplněny podklady, pak ať učiní návrhy.
Akad. arch. Kotas – uvedl, že si také myslí, že byli bez zisku, ale že by FV ZMČ BS měl mít své
rozhodnutí podloženo. Očekává, že společnost je schopna toto doložit.
Mgr. Bc. Macurová – uvedla, že sama za sebe bude také sledovat vývoj na poli kompenzací,
neboť zatím toto vládou řešeno nebylo a lze ještě čekat, že se k tomuto vláda ještě nějak
postaví, tj. že by se ještě mohla změnit situace do dne konání ZMČ BS i z tohoto pohledu.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.08, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor

bere na vědomí žádost společnosti PROMO PLANET s.r.o. o prominutí koncesního poplatku
za ročník 2021 akce "Advent na Zelňáku a doporučuje ZMČ BS prominout koncesní poplatek
za ročník 2021 akce "Advent na Zelňáku", tj. adventních trhů na Zelném trhu, jejichž
zadavatelem je městská část Brno-střed.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Zdržel se

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

7. Směrnice č. 34 – Směrnice pro nakládání s pohledávkami (vyjma pohledávek za nájemci či
uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed)
Finančnímu výboru byl předložen k projednání návrh aktualizované 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“). Předloženou aktualizaci
iniciovala Mgr. Bc. Ladislava Macurová, předsedkyně Finančního výboru ZMČ BS. K aktualizaci
se vyjádřili zástupci Odboru ekonomického, Oddělení vnitřního a auditu a kontroly a Odboru
právního a organizačního. Ve směrnici došlo k drobným formálním úpravám např. změna
označení „hlava“ na „část“, sjednocení zkratek, upraveny odkazy na články, rozšířena
kategorizace předpisů pohledávky, byly upraveny a zpřesněny některé lhůty. Čl. 13a směrnice
byl doplněn o nový odst. 5, který dává vedoucímu odboru oprávnění souhlasit se zastavením
exekuce, pokud v posledních 6 letech nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané
povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce. Čl. 13a směrnice byl rovněž
doplněn o nový odst. 9 pro případ, že má správce 2 pohledávky doloženo, že vymáhání
pohledávky nebude úspěšné. V takovém případě lze pohledávku odepsat pro její nedobytnost.
Kategorizace pohledávek je aktualizována tak, že se jedná o pohledávky nad 100.000 Kč (dosud
50.000 Kč), 500 – 100.000 Kč vč. (dosud 500 – 50.000 Kč vč.) a do 500 vč. Bod uvedla Mgr. Bc.
Macurová, předsedkyně výboru.

Ing. Bílek – požádal o upřesnění jakých případů se tato směrnice týká, když se nejedná o byty
a nebytové prostory.
Mgr. Bc. Macurová – většinově se to týká sankcí a poplatků např. to je místní poplatek ze psů.
Dále pak jsou to smluvní pokuty ze smluv o dílo, pohledávky sociálního odboru jako náklady
na pohřby apod. Odkázala i na následující bod, kdy jsou předkládány informačně FV ZMČ BS
odepsané pohledávky dle této směrnice.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.09, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
souhlasí s návrhem směrnice č. 34 – Směrnice pro nakládání s pohledávkami (vyjma
pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brnostřed) a
doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit směrnici č. 34 – Směrnici pro nakládání
s pohledávkami (vyjma pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech
svěřených MČ Brno-střed).
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Omluven

Bílek
Zdržel se

Bundálek
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Zdržel se

8. Přehledy pohledávek dle Směrnice č. 34 – Směrnice pro nakládání s pohledávkami
Finančnímu výboru byly předloženy 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):
• přehled daňových nedoplatků, které byly odepsány za 2. pololetí roku 2021 dle čl. 18
směrnice
Odbor životního prostředí celkem 4 případy v celkové výši 783 Kč – důvod: úmrtí dlužníka
• přehled pohledávek, které byly jako prokazatelně nevymahatelné odepsány za 2. pololetí
roku 2021 dle čl. 13b směrnice
Odbor dopravy celkem 12 případů v celkové výši 211.677,54 Kč – důvod: výmaz z OR
• započtení pohledávky dle čl. 8 směrnice
OISBD – celkem 4 případy, započtení schváleno RMČ a ZMČ
Za 2. pololetí r. 2021 nedošlo k odpisu pohledávek pro jejich nedobytnost dle čl. 13a výše
uvedené směrnice.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.10, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
bere na vědomí přehled odepsaných daňových nedoplatků za 2. pololetí r. 2021 dle čl. 18
Směrnice č. 34 (Směrnice pro nakládání s pohledávkami),
bere na vědomí přehled pohledávek odepsaných jako prokazatelně nevymahatelné za 2.
pololetí r. 2021 dle čl. 13b Směrnice č. 34 (Směrnice pro nakládání s pohledávkami),
bere na vědomí přehled započtených pohledávek za 2. pololetí r. 2021 dle čl. 8 Směrnice č. 34
(Směrnice pro nakládání s pohledávkami),

bere na vědomí že za 2. pololetí r. 2021 nedošlo k odpisu pohledávek pro jejich nedobytnost
dle čl. 13a Směrnice č. 34 (Směrnice pro nakládání s pohledávkami).
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

9. Návrh aktualizace směrnice č. 35 k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního
města Brna, městské části Brno-střed (5. vydání) a vzor veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace
Finančnímu výboru byl předložen k projednání návrh aktualizace směrnice č. 35 k procesu
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed (5. vydání;
dále jen „směrnice“); vzor dotačního programu včetně formulářů: žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed a žádost o souhlas se změnou
projektu žádosti o poskytnutí dotace; dále vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
(dále jen „smlouva“) a přílohy č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen
„společné podmínky“, které jsou nedílnou součástí smlouvy). Změny byly v dokumentech
vyznačeny revizí.
V návrhu aktualizace směrnice a vzoru dotačního programu došlo k těmto významným
změnám:
Došlo k zpřesnění pojmu dotace na jiný účel určený žadatelem v žádosti (individuální dotace):
tento způsob poskytování dotací z rozpočtu MČ BS se použije zpravidla jen v tom případě, že
na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v žádném z vyhlášených dotačních
programů.
Dle zkušeností z praxe zde došlo k posunutí termínu přijímání žádostí o dotaci na jiný účel
určený žadatelem v žádosti (individuální dotace): z 30. 9. na 31.10.
Změny v projektu, kde je uvedeno oprávnění ke schvalování změn a podpisu dodatků ke
smlouvě v případě méně závažných a závažných změn projektu. Přičemž míru závažnosti
změny projektu je oprávněn posoudit a určit Odbor ekonomický ÚMČ BS dle znění ve smlouvě.
Příspěvkové organizace zřizované MČ Brno-střed nemohou být žadateli o dotaci dle § 10a.
odst. 1, písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
V rámci jednoho kola dotačního programu může žadatel předložit pouze jednu žádost a
zároveň žadatel může na stejný projekt podat pouze jednu žádost z rozpočtu MČ BS v daném
roce. Byl doplněn seznam povinných příloh žadatele: výpis z evidence skutečných majitelů dle
zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění.
V případě, že žadatel nesplní povinnost dle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a to zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin u rejstříkového soudu, může
být žádost o dotaci zamítnuta.

Vyúčtování dotace, jejíž výše nepřesahuje částku 10.000 Kč na jeden projekt, prokazuje
příjemce pouze doručením závěrečné zprávy o splnění účelu podporovaného projektu.“
(doplněno: na jeden projekt).
Nově je přílohou i vzor žádosti o poskytnutí dotace V návrhu vzoru smlouvy a ve společných
podmínkách kde došlo k těmto významným změnám: zpřesnění a doplnění o popis projektu
uvedený v žádosti, včetně definice věcného obsahu projektu (v praxi vyúčtování dotace byl při
současném znění problém určit, co je změna účelu dotace oproti žádosti, jestli jakákoliv změna
uvedená v článku I. odst. 1 nebo jen některá její konkrétní část). Dále byla doplněna informace
o tom, že je dotace poskytována jako podpora de minimis dle Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 a byly upraveny a doplněny informace o změnách
projektu oproti podané žádosti, např. oprávnění k souhlasu se změnou nebo k podpisu
dodatku ke smlouvě; změna může být méně závažná či závažná, míru závažnosti změny
projektu je oprávněn posoudit a určit Odbor ekonomický ÚMČ BS; za méně závažnou změnu
projektu se považuje taková změna, která nemá zásadní dopad na věcný obsah projektu. Za
závažnou změnu projektu se považuje každá změna, která má zásadní dopad na věcný obsah
projektu. Vyúčtované náklady nesmí být vykázány duplicitně ve vyúčtování finanční podpory
poskytnuté jiným poskytovatelem dotace. Byl změněn termín vyúčtování: … nejpozději do 10.
ledna následujícího kalendářního roku, původně zde bylo: … nejpozději do 15. ledna
následujícího kalendářního roku; tento termín nebyl vhodný s ohledem na termín účetní
uzávěrky MČ BS. Rovněž bylo upřesněno, že: „Použití dotace, jejíž poskytnutá výše
nepřesahuje částku 10.000 Kč na jeden projekt, prokazuje příjemce pouze doručením
závěrečné zprávy o splnění účelu podporovaného projektu bylo doplněno na jeden projekt.
Bod představila Mgr. Navrkalová, vedoucí oddělení vnitřního auditu a kontroly.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.11, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
projednal návrh aktualizace směrnice č. 35 k procesu poskytování dotací z rozpočtu
statutárního města Brna, městské části Brno-střed (5. vydání) a vzor veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace včetně příloh a
doporučuje RMČ BS schválit návrh aktualizace směrnice č. 35 k procesu poskytování dotací z
rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed (5. vydání) a vzor veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace, včetně příloh
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Omluven

Bílek
Pro

Bundálek
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

10. Informace o poskytnutých dotacích z rozpočtu MČ BS v roce 2021, diskuse o systému
poskytování dotací MČ BS
Členové FV ZMČ BS se na 29. zasedání FV ZMČ BS shodli na tom, že bude vedena diskuse o
systému poskytování dotací ze strany MČ BS na dalším zasedání výboru. Předsedkyně výboru
společně s oddělením vnitřního auditu a kontroly připravila informačně pro členy výboru
přehled poskytnutých dotací z rozpočtu MČ BS v roce 2021.
V roce 2021 bylo žadateli podáno 177 žádostí v jednotlivých dotačních programech a
schváleno 119 žádostí. V roce 2021 tak bylo podáno o 36 více žádostí a schváleno o 6 více
žádostí než v roce minulém. Žádostí o individuální dotaci bylo v roce 2021 podáno 5 (z toho 3
byly schváleny). V roce 2021 bylo uzavřeno 112 veřejnoprávních smluv s příjemci dotace a
vyplaceno 1 997 190 Kč z rozpočtu MČ BS. Oproti minulému roku 2020 tak bylo uzavřeno o 8
smluv více a vyplaceno o 184 190 Kč více.
Celková výše poskytnutých dotací dle odvětví:
KULTURA 714 000 Kč
SPORT, VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 647 000 Kč
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 500 000 Kč
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PÉČE O ZELEŇ 46 190 Kč
FREE WC 10 000 Kč
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 80 000 Kč
Bod uvedla předsedkyně výboru.
Mgr. Oplatek – při schvalování rozpočtu bylo hovořeno o tom, že dotace jsou už dlouhodobě
z hlediska objemu financí min. 3-4 roky na stejné výši, především v dotačních programech
kultury a sportu je převis požadavků nad finančními možnostmi programů. Neví, zda je možné
navýšení objemu financí v jednotlivých programech. Chtěl by vědět, pokud je přítomen pan
místostarosta Kotěra, jaké jsou možnosti rozpočtu, zda je toto k jednání. Rád by podpořil
navýšení finančních prostředků do těchto dotačních programů, ale současně bez znalosti
možností rozpočtových příjmů nelze toto navrhnout.
Mgr. Bc. Macurová – shrnula, že máme 3 hlavní dotační programy, tedy především pro oblast
kultury, dále sport a vzdělávací a volnočasové aktivity, a potom pro oblast sociální, zdravotní
a občanských záležitostí. Kultura byla původně spojena se sportem, vzděláváním a
volnočasovými aktivitami, tento program byl rozdělen do 2 samostatných odvětví, kdy každý
program v průběhu roku rozděluje částku 750 000 Kč, ani jeden program tuto částku
nevyčerpal v plné výši, je možné však, že některé schválené dotace nebyly vyčerpány. Dotace
pro kulturu jsou projednávány v komisi kulturní, dotace do sportu atd. pak v komisi pro
školství, mládež a sport. Dotační program v oblasti sociální rozděluje 500 000 Kč. Dále máme
dotační program pro oblast životního prostředí a péče o zeleň, který disponuje s částkou
200 000 Kč. Dále je to podpora Free WC. Osobně může vyhodnotit rozdělování dotací
v programu sport, vzdělávání a volnočasové aktivity, kdy je členem příslušné komise a ví, že
celková finanční dotace nebyla v loňském roce plně vyčerpána. Komise při projednávání
jednotlivých žádostí vždy pečlivě zkoumá všechny podané žádosti, vyhodnocuje je podle

kritérií dotačního programu, k doporučení ke schválení je pak přistupováno selektivně.
Teoreticky záleží na tom, jestli je prováděn selektivní výběr a jsou podporovány výběrové
projekty a ty pak je možno i podpořit vyšší částkou, nebo je snaha podpořit co největší
množství projektů. Už v minulosti bylo doporučováno dávat min. dotaci ve výši 5 000 Kč, aby
dotační podpora měla nějaký význam. Toto doporučení je schvalovacími orgány akceptováno.
Krom tohoto tématu obecného posuzování žádostí je tu pak téma ekonomické, tj. zda máme
finanční zdroje na navýšení dotačních programů, popř. kde finance vzít.
Ing. Matejov – uvedl, že pan Kotěra není přítomen, ale že spolu tuto otázku řešili, co se týká
rozpočtu letošního roku, tak podle předběžných výpočtů daň z VHČ za minulý rok bude oproti
loňskému roku o hodně nižší, než jsme i původně předpokládali, kdy byl předpoklad 24 mil.
Kč, teď se to jeví, že to bude 17 mil. Kč, částečně se tento propad podaří vykompenzovat
nevyčerpanými provozními prostředky a zbytek asi bude nutno dokrýt z rezervního fondu,
nebo bude nutno přikročit ke škrtům v rámci rozpočtu. Názor pana Kotěry je takový, že
vzhledem k situaci nebude prostor k finančnímu navýšení dotačních programů. Můžeme tam
použít finanční prostředky, jak je i uvedeno v rozpočtovém opatření č. 1, v rámci programů
nedošlo k dočerpání částek prostředků za rok 2021, navíc je tam i určitá rezerva z minulých
let, kterou tvořili rovněž nedočerpané prostředky. Za kulturu to je 163 000 Kč, za sport 103 000
Kč, za sociální oblast 27 000 Kč, tyto částky by mohly být použity. Za program životního
prostředí nedošlo k dočerpání celkové částky v žádném roce, takže v tomto případě asi není
vhodné zůstatek cca 150 000 Kč převádět do fondu životního prostředí, ale mohl by se použít
jinde. Možná by stálo za to i zvážit, zda do tohoto programu nesnížit finanční krytí např. na
úroveň 100 000 Kč a ušetřené peníze nepřevést do jiného programu. Uzavřel s tím, že finanční
situace v tomto roce není příliš dobrá na to, aby bylo možno navyšovat financování dotací.
Mgr. Bc. Macurová – zeptala se, zda se standardně převádí nedočerpané finanční prostředky
do dalšího roku.
Ing. Matejov – odpověděl, že se tak neděje automaticky, ale je navrženo jejich přesunutí do
jednotlivých dotačních programů pro tento rok, ale jde o rezervu, kterou lze případně zapojit.
Ohledně životního prostředí, tam není navrženo přesunutí, protože objem pro letošní rok se
jeví dostatečný. Pokud by byla politická shoda, tak lze tyto prostředky přesunout i třeba do
jiného dotačního programu. Krom zůstatku z loňského roku je v rámci tohoto programu ještě
evidován zůstatek z minulých let, takže celková rezerva činí cca 300 000 Kč o kterou by bylo
možno posílit jiný dotační program.
Akad. arch. Kotas – z hlediska přesunů přebytků uvedl, že by nebylo dobré selektivně podpořit
jeden dotační program, protože by se mohli ostatní cítit ošizení. Líbí se mu myšlenka vzniku
rezervního balíčku, ze kterého by se dalo do dotačních programů čerpat podle toho, který by
byl politicky a ekonomicky a z jiných objektivních a subjektivních důvodů pro městskou část
zajímavý.
Mgr. Bc. Macurová – lze předpokládat, že o čerpání z „rezervního balíčku“ by rozhodovalo ZMČ
BS formou rozpočtového opatření?
Ing. Matejov – mohlo by to být i v kompetenci RMČ BS

Ing. Bílek – myslí si, že by bylo vhodné rovnou doporučit, aby se rezervy rozpustily do
jednotlivých komisí, které o tom rozhodují. Jedná se již o poměrně malé částky.
Akad. arch. Kotas – v reakci na předřečníka, je to samozřejmě možné, ale v oblasti životního
prostředí se jeví finance jako předimenzované, vypadá to, že v dané oblasti není dostatečný
objem kvalitních žádostí.
Mgr. Bc. Macurová – shrnula s návrhem, že by výbor u dotačních programů v oblasti kultury,
v oblasti sportu, vzdělávání a volnočasových aktivit a v oblasti sociální, zdravotní a občanských
záležitostí podpořil okamžitý převod nedočerpaných financí z minulých období a nedočerpané
finance z minulých období u dotačního programu v oblasti životního prostředí a péče o zeleň
by byly v rezervě. Peníze z této rezervy by se pak použily buď tak, že by se rozpustily do dalších
dotačních programů, nebo pokud by nebyly tyto finance dočerpány v letošním roce, navrhla
jejich použití v oblasti životního prostředí, a to přímo ze strany Odboru životního prostředí MČ
BS. Ještě zmínila, že finance z rezervy by bylo možno použít případně i na individuální dotace,
i ve vyšších částkách, o kterých by rozhodovalo ZMČ BS, pokud by byl podán kvalitní dotační
projekt. V dané věci lze vést dále diskusi, bylo by dobré znát i názor Ing. Kotěry, popř. předsedů
příslušných komisí. Zeptala se na názor ostatních členů výboru.
Mgr. Oplatek – vyslovil souhlas s návrhem, tj. u dotačních oblastí kultura, sport převést a
pokud není jasno co s financemi z oblasti životního prostředí, tak tyto nechat v rezervě.
Ing. Bílek – rovněž vyslovil souhlas
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.12, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
bere na vědomí informace o poskytnutých dotacích z rozpočtu MČ BS v roce 2021,
doporučuje rozpočtový přesun nedočerpaných finančních prostředků u dotačních programů

v oblasti kultury, v oblasti sportu, vzdělávání a volnočasových aktivit a v oblasti sociální,
zdravotní a občanských záležitostí z let minulých do roku 2022 a nedočerpané finanční
prostředky z minulých období u dotačního programu v oblasti životního prostředí a péče o
zeleň do rezervní položky, přičemž o této rezervě bude rozhodnuto dle aktuální potřeby MČ
BS se souhlasem RMČ BS nebo ZMČ BS.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

11. Přehled provedených interních auditů a veřejnosprávních kontrol v roce 2021
Finančnímu výboru předložen Oddělením vnitřního auditu a kontroly ÚMČ BS přehled
provedených interních auditů a veřejnosprávních kontrol v roce 2021. Bod představila Mgr.
Navrkalová, vedoucí oddělení vnitřního auditu a kontroly, která uvedla, že se jedná o
informativní přehled, které kontroly a audity byly v roce 2021 realizovány.

Celkem byly provedeny 4 audity, zaměřené na:
1) Vedení spisové služby dle platných právních a vnitřních předpisů
2) Prověření realizace vybraných veřejných zakázek s platnou zárukou pro uplatnění
reklamace
3) Řídící kontrola veřejných příjmů a výdajů dle zákona č. 320/2001 Sb. a jeho prováděcí
vyhlášky.
4) Audit okamžitého stavu pokladen a vedení pokladní agendy dle platných právních a
vnitřních předpisů
Současně bylo provedeno 17 veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací,
organizačních složek, neziskových organizací aj. (především se jednalo o ZŠ a MŠ) a byly
provedeny kontroly všech příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu MČ BS v roce 2021.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.13, ze dne 27. 1. 2022

Finanční výbor
bere na vědomí přehled provedených interních auditů a veřejnosprávních kontrol v roce
2021.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

12. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022
Finančnímu výboru byl OE předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Bod
představil Ing. Matejov, vedoucí Odboru ekonomického, který uvedl, že se jedná o převod
nedočerpaných finančních prostředků z akcí minulého roku. Většinou se jedná o akce
financované z dotací od města Brna. Dále provozní výdaje např. z odboru životního prostředí,
kdy akce realizované ve II pololetí roku 2021 jsou fakturovány až po novém roce.
Výdaje
Převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2021 do roku 2022:
Kancelář starosty a vnějších vztahů
297 000 Kč – výroba a distribuce zpravodaje
Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj
81 000 Kč – výdaje na architektonické soutěže
1 350 000 Kč – projektové dokumentace
2 500 000 Kč – projektová dokumentace – park Rooseveltova
Odbor právní a organizační
1 481 000 Kč – právní služby
210 000 Kč – realizace projektu Městská galerie
Kancelář tajemníka
309 000 Kč – územní rozvoj

235 000 Kč – školení a vzdělávání
183 000 Kč – realizace projektu
Městská galerie
100 000 Kč – pořízení antiviru pro zaměstnance – použití zůstatku Fondu sociálního
Oddělení personální a mzdové
3 597 000 Kč – prostředky na platy včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
Odbor informatika
160 000 Kč – pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku
Odbor ekonomický
163 000 Kč – dotační program kultura
27 000 Kč – dotační program sociální a zdravotní
103 000 Kč – dotační program sport, vzdělávací a volnočasové aktivity
760 000 Kč – rezerva z podílu z prodeje majetku
Odbor dopravy
6 413 000 Kč – opravy účelových komunikací
Odbor sociální a zdravotní
58 000 Kč – výdaje na administraci veřejné zakázky na zajištění sociálních pohřbů
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
4 260 000 Kč – SRAKH – rekonstrukce a dostavba provozní budovy
1 100 000 Kč – doprava a montáž kluziště do areálu Nové Zbrojovky
430 000 Kč – MŠ Pellicova a MŠ Údolní – oprava podlahy, oken a dveří
475 000 Kč – ZŠ a MŠ Husova – oprava štítu
32 000 Kč – projektová dokumentace pro ZŠ
665 000 Kč – nástavba jídelny ZŠ nám. Míru
28 717 000 Kč – ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu – dotace MMB
Odbor životního prostředí
207 000 Kč – revitalizace parku Cejl-Vlhká – zpracování projektové dokumentace
131 297 000 Kč – rekonstrukce parku na Moravském náměstí
4 000 Kč – rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní sítě – autorský dozor
673 000 Kč – Kadetka Žižkova – následná péče o dřeviny
299 000 Kč – Grohova – sanace části havarijního svahu – úhrada projektové dokumentace
787 000 Kč – projektová dokumentace na úpravu vnitrobloku Bayerova – Botanická
6 633 000 Kč – opravy účelových komunikací – úseky I a H cestní sítě na Kraví hoře
2 334 000 Kč – čištění komunikací
376 000 Kč – zimní údržba vozovek
510 000 Kč – zimní údržba chodníků
302 000 Kč – úklid přednádražního prostoru
447 000 Kč – údržba veřejné zeleně
385 000 Kč – údržba volných neudržovaných ploch
820 000 Kč – výdaje na provoz kašen
162 000 – výdaje na provoz veřejných toalet
173 000 Kč – výdaje na svoz odpadkových košů
14 000 Kč – výdaje na altánek – tančírna v parku
24 000 Kč – výdaje na smart toalety na Kraví hoře
42 000 Kč – úklid černých skládek
189 000 Kč – kontejnerová stání – dotace MMB Odbor majetku
770 000 Kč – projektová dokumentace – svah v Kamenné kolonii Odbor investiční a správy bytových
domů
16 085 000 Kč – BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu – zápůjčka od MMB
1 469 000 Kč – BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j. – dotace MMB
569 000 Kč – Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed – dotace MMB
345 000 Kč – Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů – dotace MMB

554 000 Kč – Milady Horákové 1 a – oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů – dotace MMB –
1 286 000 Kč – Dětské centrum – ulice Pivovarská – snížení o vyčerpanou část v roce 2021
Odbor obchodu a služeb
329 000 Kč – pronájem osvětlení Adventních trhů na Zelném trhu Financování
218 119 000 Kč – zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2021
100 000 Kč – zapojení zůstatku Fondu sociálního
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.14, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
projednal rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022 a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 1 na rok 2022.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Omluven

Bílek
Pro

Bundálek
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Zdržel se

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

13. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022
Finančnímu výboru byl OE předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Bod
představil Ing. Matejov, vedoucí Odboru ekonomického, který uvedl rozpočtové opatření je
předloženo na základě pokynu pana tajemníka, neboť nebyl schválen státní rozpočet, je
hospodařeno v režimu provizoria, a tak není možno uzavřít dohodu s ÚP a je nutno pokrýt
platy veřejně prospěšných pracovníků za únor a březen z vlastních zdrojů MČ.
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
500 000 Kč – platy veřejně prospěšných pracovníků. Současná dohoda z Úřadem práce je uzavřena do
31. 1. 2022. Do doby, než bude schválen státní rozpočet a bude platit rozpočtové provizorium, není
možné uzavřít s Úřadem práce dohodu na další období. Vzhledem k tomu, že schválení státního
rozpočtu se předpokládá do konce března, je nutné pokrýt platy veřejně prospěšných pracovníků za
únor a březen z vlastních zdrojů MČ. K pokrytí tohoto výdaje bude využit zůstatek z minulého roku z
vyšších příjmů z místního poplatku za užívání veřejného prostranství u restauračních zahrádek.
Financování 500 000 Kč – zapojení zůstatku prostředků z roku 2021.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.15, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
projednal rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022 a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 2 na rok 2022.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Macurová
Pro

Drdla
Omluven

Bílek
Pro

Bundálek
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

14. Rozpočtová opatření č. 29 a 31–37. Informace o přijatých RO
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 29 a 31-37 na rok 2021, které byly
schváleny RMČ BS.
Předmětná rozpočtová opatření se týkaly:
Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 141. schůzi konané dne 29. 11. 2021
Příjmy
Odbor ekonomický
1 050 996 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
2 259 000 Kč – neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na pokrytí nižších příjmů v souvislosti s
prominutím místního poplatku z pobytu
Výdaje
90 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na pokrytí výdajů na elektrickou energii
Oddělení personální a mzdové
1 050 996 Kč – zapojení neinvestičního transferu z Úřadu práce na platy veřejně prospěšných
pracovníků
Financování
- 2 259 000 Kč – úprava financování v souvislosti s přijetím neinvestičního transferu z rozpočtu města
Brna na pokrytí nižších příjmů v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu
Rozpočtové opatření č. 31 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 141. schůzi konané dne 29. 11. 2021
Výdaje
Kancelář tajemníka
160 000 Kč – přesun výdajů v rámci rozpočtu Sociálního fondu z úspory na penzijním připojištění a z
výdajů na kulturu a sport na výdaje na nákup vánočních balíčků pro zaměstnance.
Rozpočtové opatření č. 32 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 142. schůzi konané dne 6. 12. 2021
Příjmy
Odbor ekonomický
36 000 Kč – dotace od Jihomoravského kraje pro příspěvkovou organizaci Kávéeska na realizaci akce
Festival Polárkový dort 2021
Výdaje
Odbor sociální a zdravotní
70 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru z výdajů na sociální pohřby na výdaje na administrátora
veřejné zakázky na sociální pohřby
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
36 000 Kč – vyplacení dotace od Jihomoravského kraje pro příspěvkovou organizaci Kávéeska na
realizaci akce Festival Polárkový dort 2021
Rozpočtové opatření č. 33 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 143. schůzi konané dne 13. 12. 2021
Příjmy
Odbor ekonomický
1 065 000 Kč – neinvestiční transfer z rozpočtu města na projekt participativního rozpočtu „Městská
galerie“
5 985 000 Kč – neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna z důvodu pokrytí nižších příjmů v souvislosti
s prominutím místního poplatku za užívání veřejného prostranství u restauračních zahrádek
Odbor dopravy

- 5 985 000 Kč – snížení příjmů v souvislosti s prominutím místního poplatku za užívání veřejného
prostranství u restauračních zahrádek
Výdaje
Odbor právní a organizační
538 000 Kč – použití neinvestičního transferu z rozpočtu města na projekt participativního rozpočtu
„Městská galerie“
Oddělení personální a mzdové
70 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu oddělení na pokrytí výdajů na veřejně prospěšné pracovníky
Kancelář tajemníka
527 000 Kč – použití neinvestičního transferu z rozpočtu města na projekt participativního rozpočtu
„Městská galerie“
Odbor ekonomický
Přesuny mezi položkami dle schválených smluv o poskytnutí dotace
Rozpočtové opatření č. 34 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 143. schůzi konané dne 13. 12. 2021
Příjmy
Odbor ekonomický
250 000 Kč – neinvestiční transfer od Ministerstva kultury na uměleckou činnost Kávéesky
Výdaje
Odbor ekonomický
30 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na pokrytí bankovních poplatků
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
250 000 Kč – použití neinvestičního transferu od Ministerstva kultury na uměleckou činnost Kávéesky
Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 146. schůzi konané dne 17. 1. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
937 120 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR
37 071 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR – podíl EU
7 929 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR – podíl SR
3 840 939,09 Kč – investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Koumes Kvido ZŠ Horní
16 - rekonstrukce odborné učebny
Výdaje
Kancelář tajemníka
21 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování
Oddělení personální a mzdové
982 120 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných
pracovníků
30 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na pokrytí náhrad mezd v době nemoci
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
3 840 939,09 Kč – použití investičního transferu z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Koumes
Kvido ZŠ Horní 16 - rekonstrukce odborné učebny
Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 147. schůzi konané dne 24. 1. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
963 467 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
963 467 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných
pracovníků

Rozpočtové opatření č. 37 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 147. schůzi konané dne 24. 1. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
37 071 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR – podíl EU
7 929 - neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR – podíl SR
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
45 000 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných pracovníků
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.16, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 29 a 31-37 na rok 2021.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Pro

15. Harmonogram zasedání Finančního výboru ZMČ BS pro rok 2022

Předsedkyně Finančního výboru předložila návrh harmonogramu zasedání FV ZMČ BS pro rok
2022 v návaznosti na plánovaná zasedání ZMČ BS. V případě potřeby bude svoláno zasedání
Finančního výboru ZMČ BS mimo předem stanovený Harmonogram.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.30.22.16, ze dne 27. 1. 2022
Finanční výbor
bere na vědomí harmonogram dalších zasedání FV ZMČ BS pro rok 2022
31. 3. 2022
9. 6. 2022
1. 9. 2022
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Omluven

Bílek
Pro

Bundálek
Pro

Doležal
Omluven

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

V Brně, dne 31. 1. 2022

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

Weinberger
Pro

