STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Vypracováno pro 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, dále jen ZMČ BS
konané dne 23. 2. 2011 v Brně.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá 4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed
„Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS“ za období od 7. 12. 2010 do 8. 2. 2011.
Finanční výbor v uvedeném období jednal na 3., 4., 5. a 6. zasedání, celkem 4 krát (14.
12. 2010, 11. 1. 2011, 25. 1. 2011 a 8. 2. 2011). Hlavní témata projednaná ve FV ZMČ BS
jsou níže uvedena:
1)
2)
3)
4)
5)

Rozpočtové opatření č. 24/2010
Rozpočtové opatření č. 25/2010
Tok financí VHČ k 30. 11. 2010
Rozpočtové opatření č. 26/2010
Komerční banka, a.s. – kupní smlouva o prodeji věcí movitých, dodatek ke smlouvě o
zřízení a vedení běžného účtu
6) Depozitní běžný účet pro veřejný sektor ve Volksbank CZ, a.s.
7) Finanční neinvestiční transfery
8) Stav řízení vymáhání pohledávek u dlužníků nad 100 tis. Kč
9) Rozpočtové opatření č. 1/2011
10) Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2011
11) UniCredit Bank Czech Republic a.s. – dodatky ke smlouvám o vedení běžných účtů
12) Rozpočtové opatření č. 2/2011
13) Komerční banka, a.s. – dodatky ke smlouvám
14) Závěr

Ad. 1) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 24/2010
FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke
schválení RO č. 24/2010.
RO č. 24/2010 obsahuje v příjmové části neinvestiční transfer z Ministerstva financí
ve výši 123 tis. Kč, kapitola Všeobecná pokladní správa, na úhradu výdajů souvisejících
s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
Ve výdajové části pak RO č. 24/2010 obsahuje 123 tis. Kč na provozní výdaje
související s přípravou sčítání lidu , domů a bytů v roce 2011.
RO č. 24/2010 dále prezentuje přesun v rámci odboru životního prostředí 2 tis. Kč.
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Ad. 2) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 25/2010
FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ
BS ke schválení RO č. 25/2010.
RO č. 25/2010 řeší zapojení městem postoupených příjmů z prodeje nemovitostí (na
základě výjimky schválené Zastupitelstvem města Brna) ve výši 23 000 tis. Kč z důvodu
snížení rozpočtu příjmů v souvislosti s nižšími příjmy ze správních poplatků (v souvislosti
s povolováním VHP), s nižšími příjmy z místního poplatku za provoz VHP a nižšími příjmy
z místního poplatku ze vstupného. Tato skutečnost se pak promítá do příjmové části RO č.
25/2010.
Ve výdajové části obsahuje RO č. 25/2010 14 000 tis. Kč, které jsou určeny na
provozní příspěvek základním školám a 9 000 tis. Kč určených na výdaje týkající se veřejné
zeleně.

Ad. 3) Tok financí VHČ k 30. 11. 2010
FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Tok financí VHČ k 30. 11. 2010.
FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí na svém jednání dne 14. 12. 2010 Tok financí
VHČ k 30. 11. 2010.

Ad. 4) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 26/2010
FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke
schválení RO č. 26/2010.
RO č. 26/2010 obsahuje v příjmové části účelové dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 1 967 tis. Kč na projekt Rovné příležitosti ke vzdělávání pro
romské žáky v inkluzivní škole. Část dotaze pochází z národních zdrojů (295 tis. Kč) a část
z evropských zdrojů (1.672 tis. Kč).
Ve výdajové části pak RO č. 26/2010 obsahuje 1.967 tis. Kč dotaci určenou pro ZŠ a
MŠ Brno, nám. 28. října na projekt Rovné příležitosti ke vzdělávání pro romské žáky
v inkluzivní škole.

Ad. 5) Komerční banka, a.s. – kupní smlouva o prodeji věcí movitých,
dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu
FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí kupní smlouvu o prodeji věcí movitých a
dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu s KB, a.s.
Předmětem kupní smlouvy o prodeji věcí movitých mezi MČ BS a KB, a.s. je
počítačka mincí BRANDT 749. Kupní cena je ve výši 600,- Kč včetně 20% DPH.
Dodatek ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu obsahuje úpravu četnosti zasílání
a způsob předávání zpráv o zúčtování (výpisů) a způsob předávání ostatních Zásilek.

Ad. 6) Depozitní běžný účet pro veřejný sektor ve Volksbank CZ, a.s.
FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí zřízení Depozitního běžného účtu pro
veřejný sektor ve Volksbank CZ, a.s.
Depozitní běžný účet pro veřejný sektor ve Volksbank CZ, a.s. je služba
nadstandardního běžného účtu, který zároveň efektivně hodnotí volné peněžní prostředky. Je
určen pro subjekty veřejného sektoru a umožňuje nadstandardní hodnocení volných
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finančních zdrojů díky výhodné pásmové úrokové sazbě. Depozitní běžný účet funguje na
stejném principu jako běžný účet.

Ad. 7) Finanční neinvestiční transfery
FV ZMČ BS projednal na svém 4., 5. a 6. zasedání žádosti o finanční neinvestiční
transfery. Seznam žadatelů a návrhy a doporučení FV jsou uvedeny v příloze č. 1. Finanční
výbor doporučil žádosti projednat v RMČ BS.

Ad. 8) Stav řízení vymáhání pohledávek u dlužníků nad 100 tis. Kč
Finanční výbor vzal na vědomí stav řízení a vymáhání pohledávek u dlužníků nad
100 tis. Kč a zpracování geneze vymáhání pohledávek s tím, že požaduje doplnění časové
posloupnosti vývoje jednotlivých nedoplatků do dne podání žaloby.
FV projednal na svém 4., 5. a 6. zasedání s vedoucím Odboru bytového panem Ing.
Antonínem, Mgr. Vlachovou a Mgr. Vernerovou stav řízení a vymáhání pohledávek u
dlužníků nad 100 tis. Kč. FV vzal na vědomí poskytnuté informace stejně jako částečné
zpracování geneze vymáhání pohledávek s tím, že požaduje doplnění časové posloupnosti
vývoje jednotlivých nedoplatků do dne podání žaloby. Úkol trvá.

Ad. 9) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 1/2011
FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke
schválení RO č. 1/2011.
RO č. 1/2011 obsahuje v příjmové části neinvestiční transfer z Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR určený na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a
dávek pomoci v hmotné nouzi na rok 2011 ve výši 27 000 tis. Kč a 19 250 tis. Kč převod
finančních prostředků včetně převodu investorství v rámci schváleného rozpočtu provozních a
kapitálových výdajů města Brna na rok 2011.
Ve výdajové části pak RO č. 1/2011 obsahuje 27 000 tis. Kč pro Odbor sociální a zdravotní výdaje na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci
v hmotné nouzi; 17 450 tis. Kč pro Odbor školství, sportu, kultury a mládeže a 1 800 tis. Kč
pro odbor životního prostředí.

Ad. 10) Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2011
FV ZMČ BS projednal Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2011, vzal jej na vědomí
a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.

Ad. 11) UniCredit Bank Czech Republic a.s. – dodatky ke smlouvám o
vedení běžných účtů
FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí informace o úpravě úrokové sazby u
stávajících běžných účtů MČ BS vedených u UniCredit Bank Czech Republic a.s. formou
dodatků ke smlouvám o vedení běžných účtů.
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Ad. 12) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 2/2011
FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ
BS ke schválení RO č. 2/2011.
RO č. 2/2011 obsahuje v příjmové části příspěvek ve výši 2 641 tis. Kč z Úřadu práce
Brno-město poskytnutý na úhradu mzdových výdajů souvisejících s výkonem veřejně
prospěšných prací (947 tis. Kč podíl hrazený ze státního rozpočtu ČR v rámci operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 1 694 tis. Kč podíl hrazený z Evropského sociálního
fondu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost).
Ve výdajové části pak RO č. 2/2011 obsahuje 3 441 tis. Kč, z toho 2 641 tis. Kč pro
Oddělení personální a mzdové na mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných
prací a 800 tis. Pro Odbor školství, sportu, kultury a mládeže. Financování 800 tis. Kč
zapojením volných finančních prostředků z hospodaření v roce 2010.

Ad. 13) Komerční banka, a.s. – dodatky ke smlouvám
FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí informace o změnách u stávajících běžných
účtů MČ BS vedených u Komerční banky, a.s. formou dodatků ke smlouvám o vedení
běžných účtů, a sice zasílání výpisů z BÚ ke konci měsíce, zřízení služby „Přímý kanál“ a
kumulace plateb od České pošty, a.s.

Ad. 14) Závěr
FV ZMČ BS jednal prozatím na všech svých zasedáních podle předem dohodnutého
harmonogramu a vždy usnášení schopný. FV výbor velmi účinně spolupracuje s Odborem
ekonomickým a děkuje vedoucí Odboru ekonomického D. Niklové a p. Ing. Velinskému za
aktivní a kvalifikovaný přístup. Předsedkyně FV oceňuje angažovaný přístup všech členů FV
a tajemnici výboru p. Kučerovou za vzornou přípravu materiálů k hladkému průběhu jednání
FV.

V Brně dne 14. 2. 2011

Za Finanční výbor ZMČ BS
Natálie Bezvodová
Předsedkyně

Přílohy:
·

Č. 1 – Žádosti o finanční neinvestiční transfery
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Příloha č. 1.
Finanční neinvestiční transfery
Rudolf Švaříček, fyzická osoba, Traubova 1915/3a, 602 00 Brno, IČ: 45495904
žádost na 20 000,-Kč na cestovatelský festival GO KAMERA
Stanovisko FV: usnesení č. FV.4.11.07a, ze dne 11. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor nedoporučil RMČ BS ke schválení.
Rudolf Švaříček, fyzická osoba, Traubova 1915/3a, 602 00 Brno, IČ: 45495904
žádost na 20 000,-Kč na výstavu ŠANGRI-LA.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.4.11.07b, ze dne 11. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor nedoporučil RMČ BS ke schválení.
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Brně, církevní právnická osoba, Jakubská 11, 602 00 Brno,
IČ: 64326314
žádost na 25 000,-Kč na X. reprezentační Jakubský ples.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.4.11.07c, ze dne 11. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor nedoporučil RMČ BS ke schválení.
Slovácký krúžek, o.s. Charbulova 3, 618 00 Brno, IČ: 70885052
žádost na 15 000,-Kč na 61. tradiční Slovácký ples pořádaný Slováckým krúžkem v Brně.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.4.11.07d, ze dne 11. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor nedoporučil RMČ BS ke schválení.
A SCHOOL, s.r.o., Obilní trh 2, 602 00 Brno, IČ: 26959348
žádost na 10 000,-Kč na Basiclingua – soutěž z anglického jazyka pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.4.11.07e, ze dne 11. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor nedoporučil RMČ BS ke schválení.
AMADEUS, n.f. při ZŠ Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, IČ: 49467166
žádost na 20 000,-Kč na XVII. ročník mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy do 11 let – AMADEUS 2011.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.4.11.07f, ze dne 11. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor doporučil RMČ BS ke schválení částku 15 000,- Kč.
Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s., Roháčova 15, 617 00 Brno, IČ: 15545598
žádost na 20 000,-Kč na rekondiční a ozdravné pobyty, cvičení, plavání, přednášky pro členy i ostatní zájemce.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.5.11.07a, ze dne 25. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor doporučil RMČ BS ke schválení částku 10 000,- Kč.
PERSEFONA, o.s., Jiráskova 8, 602 00 Brno, IČ: 27058905
žádost na 20 000,-Kč na Europský den sousedů.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.5.11.07b, ze dne 25. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor doporučil RMČ BS ke schválení částku 10 000,- Kč.
ROSKA Brno-město, o.s., Teyschlova 22, 635 00 Brno, IČ: 64331016
žádost na 40 000,-Kč na Rekondičně – rehabilitační pobyt pro osoby trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.5.11.07c, ze dne 25. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor doporučil RMČ BS ke schválení částku 10 000,- Kč.
Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA – JM o.s., 613 00 Brno, IČ: 26589907
žádost na 20 000,-Kč na podporu asistenční služby pro děti a mladé lidi s poruchou autistického spektra (PAS).
Stanovisko FV: usnesení č. FV.5.11.07d, ze dne 25. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor doporučil RMČ BS ke schválení částku 10 000,- Kč.
MODRÁ LINKA, o.s., Lidická 50, 658 12 Brno, IČ: 60557508
žádost na 20 000,-Kč na Projekt MODRÁ LINKA.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.5.11.07e, ze dne 25. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor doporučil RMČ BS ke schválení částku 10 000,- Kč.
Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, Petrov 272/5, 602 00 Brno, IČ: 48515221
žádost na 19 500,-Kč na Klub Asaben – vzdělávání romských dětí předškolního věku.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.5.11.07f, ze dne 25. 1. 2011
FV ZMČ BS výbor doporučil RMČ BS ke schválení částku 4 500,- Kč na položku z rozpočtu - hračky.
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Eva Smutná , fyzická osoba, Šlapalova 158, 664 84 Brno, IČ: 87097575
žádost na 20 000,-Kč na podpora mateřského centra.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.6.11.06a, ze dne 8. 2. 2011
FV ZMČ BS výbor nedoporučil RMČ BS ke schválení
ZŠ a MŠ Brno, p.o., Husova 17, 602 00 Brno, IČ: 60556188
žádost na 35 000,-Kč Vydání publikace „Brno – cesta za poznáním města“ – jde o 16 pilotních projektů z celé ČR. S tím
souvisí výstava řady výtvarných prací v Křížové chodbě (25. 2. - 5. 3. 2011).
Stanovisko FV: usnesení č. FV.6.11.06b, ze dne 8. 2. 2011
FV ZMČ BS výbor doporučil RMČ BS ke schválení částku 15 000,- Kč.
Občanské sdružení Brněnský dráček, o.s., U pošty 8, 625 00 Brno, IČ: 22842578
žádost na 20 000,-Kč na „Brněnskou mateřinku“ – oblastní kolo celostátní nesoutěžní přehlídky tvořivosti dětí
z mateřských škol.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.6.11.06c, ze dne 8. 2. 2011
FV ZMČ BS výbor doporučil RMČ BS ke schválení částku 20 000,- Kč.

6

