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

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Pro 26. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 22. 6. 2022.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za
období od 05. 04. 2022 do 14.06.2022.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:
32. zasedání FV dne 09.06.2022

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

Dohoda o narovnání – Rais Engineering Services s.r.o.
Dohoda o narovnání – Kotlářská 11
Žádost o vzdání se práva na úhradu zaplaceného nájemného – Bratislavská 40, Brno
Žádost o uzavření soudního smíru – Kopečná 9, Brno
Žádost o uzavření dohody o narovnání – Stavební 9, Brno.
Směrnice č. 42 – Směrnice na evidenci, vymáhání a odpis pohledávek za nájemci
či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ BS
7. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
8. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2022
9. Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2022
10. Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022
11. Rozpočtová opatření č. 7 – 10. Informace o přijatých RO
12. Účetní závěrka za rok 2021

K tématům 32. zasedání FV:
1. Dohoda o narovnání – Rais Engineering Services s.r.o.
FV ZMČ BS byl předložen k projednání návrh dohody o narovnání, jejímž předmětem je
narovnání soudního sporu mezi MČ BS a společností Rais Engineering Services s.r.o., IČO:
25048023, vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp.zn. 11 C 80/2021.
Projednávání bodu se zúčastnil vedoucí OISBD pan Pacal a právnička OISBD Ing. Bc. Veronika
Gruberová. Bod uvedla předsedkyně FV ZMČ BS. K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.03, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
projednal
předložený návrh dohody o narovnání mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brnostřed, a společností Rais Engineering Services s.r.o.,
doporučuje
ZMČ BS schválit předloženou dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Brnem, městskou
částí Brno-střed, a společností Rais Engineering Services s.r.o., IČO: 25048023.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Omluven

2. Dohoda o narovnání – Kotlářská 11
FV ZMČ BS je předložen k projednání návrh dohody o narovnání, jejíž předmětem je narovnání
soudního sporu smírem mezi MČ BS a Petrem Vodákem, nar.
, bytem , vedeného u
Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 209/2019, ve věci žaloby o slevu na nájemném ve
výši 13% za dobu od 1.11.2016 do odstranění vad a vrácení částky ve výši 13% z vyměřeného
nájmu se zohledněním slevy ve výši 7% určené rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne
12.5.2010 č.j. 39 C 157/2006-175 za dobu od 1.11.2016 do právní moci rozhodnutí, viz příloha
č. 2 tohoto materiálu.
Projednávání bodu se zúčastnil vedoucí OISBD pan Pacal a právnička OISBD Ing. Bc. Veronika
Gruberová. Bod uvedla předsedkyně FV ZMČ BS. K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani
připomínky.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.04, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
projednal
předložený návrh dohody o narovnání mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-střed, a Petrem Vodákem,
doporučuje
ZMČ BS schválit předloženou dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Brnem, městskou
částí Brno-střed, a Petrem Vodákem.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Omluven

3. Žádost o vzdání se práva na úhradu zaplaceného nájemného – Bratislavská 40, Brno
FV ZMČ BS byla předložena k projednání žádost nájemce Armády spásy v České republice, z.s.
o vzdání se práva na úhradu zaplaceného nájemného, kdy nájemce žádá o vrácení úhrady za
neodbydlené uhrazené nájemné v období od 01.01.2022 do 31.03.2022 u obytných buněk č.
16, 44 a 47. Celková částka činí 6.285 Kč a bude použita na úhradu nájemného předepsaného
na budoucí období za byty, popř. obytné buňky nájemce v objektu Bratislavská 40, Brno.
Projednávání bodu se zúčastnila vedoucí BO JUDr. Fialová. Bod uvedla předsedkyně FV ZMČ
BS. K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.05, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 6.285 Kč, za období od
01.01.2022 do 31.03.2022 za obytné buňky č. 16, 44 a 47, Bratislavská 40, Brno, žadatel:
Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, přičemž částky již zaplaceného
nájemného obytných buněk č. 16, 44 a 47 ve výši 6.285 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 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
Pro

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Omluven

4. Žádost o uzavření soudního smíru – Kopečná 9, Brno
FV ZMČ BS byla předložena k projednání žádost pana
o uzavření mediační dohody, resp.
soudního smíru. U OS pro Prahu 4 je vedeno proti Jiřímu Zelenému soudní řízení o úhradu
částky 229 030,- Kč s přísl. Ve věci bylo dne 10. 11. 2021 vydáno soudem usnesení, jímž bylo
stranám sporu uloženo vést další jednání prostřednictvím mediátorky JUDr. Jany Lenghartové,
konflikt vyřešit a spor urovnat. V případě, že se MČ BS tohoto způsobu řešení odmítne účastnit
a dohodu neschválí, věc bude dále řešena u soudu, což oddálí vydání rozhodnutí ve věci a
zmařená mediace může být pro soud důvodem pro nepřiznání nákladů řízení. Mediační řízení
se konalo dne 29. 3. 2022 a pan Zelený mediační dohodu podepsal.
Projednávání bodu se zúčastnila vedoucí BO JUDr. Fialová, která bod uvedla. K bodu nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.06, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
uzavření mediační dohody, která bude podkladem pro uzavření soudního smíru s žadatelem:
Zelený Jiří na dlužné nájemné a služby v celkové výši 229.030 Kč bez příslušenství, vzniklé

v období 03/2017-07/2018 na dobu 33 měsíců s tím, že 1. – 32. měsíční splátka bude ve výši
7.000 Kč a 33. splátka ve výši 5.030 Kč, se splatností vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující,
pod ztrátou výhody splátek a s tím, že úroky z prodlení budou hrazeny po úplném zaplacení
jistiny a s tím, že se strany vzdají nároku na náhradu nákladů soudního řízení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Pro

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Omluven

5. Žádost o uzavření dohody o narovnání – Stavební 9, Brno
Finančnímu výboru je předložena k projednání žádost paní Lenky Pavlíčkové, která žádá o
uzavření dohody o narovnání dle § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž
navrhuje od částky, představující uznané (ale dosud neumořené náklady, neboť dala výpověď
před ukončením nájmu uplynutím sjednané doby) náklady na opravu bytu, odečíst částku
evidovanou MČ BS jako dluh na nájemném a bezdůvodném obohacení a na vyúčtování služeb
za dobu do exekučního vyklizení bytu, s tím, že rozdíl doplatí. Výše dosud neumořených
nákladů činí 184.503 Kč. Dluh paní Pavlíčkové je evidován v celkové výši 210.715 Kč. Paní
Pavlíčkové tedy zbývá doplatit částku ve výši 26.212 Kč. Obsah navrhované dohody projednali
a schválili právní zástupci obou stran, tj. paní Pavlíčkové i MČ BS.
Projednávání bodu se zúčastnila vedoucí BO JUDr. Fialová, která bod uvedla. K bodu nebyly
vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.07, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
uzavření dohody o narovnání s žadatelkou: Pavlíčková Lenka , Brno, dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu, s podmínkou uzavření dohody o narovnání, a to nejpozději do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody o narovnání.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Pro

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Omluven

6. Směrnice č. 42 – Směrnice na evidenci, vymáhání a odpis pohledávek za nájemci
či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ BS
FV ZMČ BS byl předložen k projednání návrh aktualizované směrnice č. 42 – Směrnice na
evidenci, vymáhání a odpis pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v
domech svěřených MČ BS (dále jen „směrnice“). Jedná se o kompletní revizi směrnice po
formální i obsahové stránce. Účelem předložené aktualizace je zejména zpřehlednění a
jednoznačné vymezení celého procesu vedení evidence a vymáhání pohledávek souvisejících
s užíváním bytů a nebytových prostor. Stávající směrnice byla doplněna o ustanovení týkající

se povinností zaměstnanců. V části II. směrnice detailně upravuje postup při evidenci dluhu a
správě pohledávky, a to včetně termínů, které musí být dodrženy. V části III. směrnice upravuje
postup při nakládání s pohledávkou, tj. povolování splátek nebo odkladu splácení, prominutí
pohledávky, souhlas s náhradním plněním, upouštění od vymáhání pohledávky, započtení a
postoupení pohledávky. Část IV. upravuje výpověď nájmu z důvodu existence dluhu. Směrnice
upravuje nově otázku odpisů. Ta je upravena obdobně jako ve směrnici č. 34 – Směrnice pro
nakládání s pohledávkami (vyjma pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor
v domech svěřených MČ Brno-střed). Směrnice definuje, kdy jsou pohledávky nedobytné a
prokazatelně nevymahatelné, a lze tak provést jejich odpis a následně upravuje tento proces.
Projednávání bodu se zúčastnila vedoucí BO JUDr. Fialová, která bod uvedla.
Do diskuse se zapojili:
BcA. Kalousek: zajímal se o možnosti prominutí pohledávky,
Ing. Kotěra – uvedl, že v tomto je ve směrnici stejná úprava jako je nyní, tj. nedochází k žádné
změně,
BcA. Kalousek – zeptal se co znamenají další náklady, jestli již nejsou zahrnuty v příslušenství,
JUDr. Fialová – odpověděla, že tyto pojmy jsou vysvětleny v čl. 2 odst. 2 směrnice
BcA. Kalousek – nesouhlasí s postoupením pohledávky, ve směrnici je toto uvedeno v čl. 14 a
jedná se tedy o možnost pohledávky prodávat
Mgr. Bc. Macurová – ve směrnici je tato možnost uvedena, protože se jedná o jednu
z možností, jak naložit s pohledávkou. Předmětné ustanovení ve směrnici pouze odkazuje na
platnou právní úpravu. Sama směrnice nic jiného nestanoví a toto je zde uvedeno, aby
směrnice obsahovala ucelenou informaci o nakládání s pohledávkami. O postoupení
pohledávek rozhodují samosprávné orgány a ikdyž to ve směrnici zmíněno nebude, tak mohou
tyto orgány o postoupení pohledávek rozhodovat. Jedná se o technickou věc, nelze říct, že by
se tímto něco nového zavádělo do praxe.
Ing. Bílek – zmínil, že dříve bylo v zákonech uváděno „odstranění tvrdosti zákona“, pokud toto
stále platí, tak bychom nemuseli zde v samosprávných orgánech využívat ty tvrdé postupy,
navrhl abychom tuto věc neuplatňovali,
Bc. Doležal – uvedl, že pokud tuto věc vynecháme, nic tím nezískáme, neboť je platná ze
zákona. Mohli bychom spíše demonstrovat naši vůli postupovat při vymáhání pohledávek
sociálně,
Mgr. Bc. Macurová – přečetla čl. 14, poukázala na skutečnost, že se jedná pouze o odkaz na
platnou právní úpravu. Ohledně deklarace sociálního postupu apod. uvedla, že se podle ní již
jedná o záležitost, která jde nad rámec směrnice, kdy se jedná již o vlastní rozhodovací
pravomoc samosprávných orgánů. Současně uvedla, že si osobně nevzpomíná historicky na
případ, kdy by k prodeji pohledávky došlo. Zopakovala, že cílem byl taxativní výčet způsobů
nakládání s pohledávkou ve směrnici a nejedná v žádném případě o předzvěst toho, že by MČ
plánovala prodej pohledávek.
BcA. Kalousek – hlásí se k politickému názoru, že pohledávky by se prodávat neměli, proto
navrhuje přijmout usnesení, kdy se bude schvalovat předložené znění směrnice ve které se
vypustí čl. 14 a ostatní čl. se přečíslují.
Bc. Doležal – uvedl, že vypuštěním čl. 14 neznamená, že nebude možno postoupit pohledávku.
Podle jeho názoru je i návrh ve směrnici přísnější než obecná právní úprava, podle směrnice
vždy rozhoduje samosprávný orgán, kdežto podle zákona do 20 tis. Může rozhodnout i odbor.
Vypuštěním čl. se pak podle něj situace zhorší.
BcA. Kalousek – uvedl, že až tak v právní oblasti neorientuje, ale směrnice je politický nástroj
a takto k tomu přistupuje.

JUDr. Fialová – uvedla, že v je zakotveno v Občanském zákoníku, že jednou z možných dispozic
s pohledávkou je její postoupení. Postoupení pohledávky ve směrnici je v souladu s platnou
právní úpravou a o postoupení budou rozhodovat samosprávné orgány – komise, RMČ, ZMČ.
Akad. arch. Kotas – ztotožňuje se s návrhem BcA. Kalouska, přijde mu i zvláštní, že přijímáme
nyní směrnici, která upravuje vymáhání pohledávek, a to ve vztahu k době ve které nyní
žijeme, kdy občané budou na tom finančně špatně, a proto se mu zdaní návrhy morálně
správné. Nechce hovořit o judikatuře, ve které není odborník, ale jedná se politickou deklaraci
a vyslovuje souhlas s návrhem.
Mgr. Bc. Macurová – připomněla, že v současné době platí původní znění Směrnice č. 42, která
má poměrně přísně nastavené postupy, v procesních detailech není komfortní, nejsou v této
směrnici vůbec upraveny pravidla pro odepisování pohledávek, pohledávky se tak v případě
nedobytnosti neodepisují a zbytečně zatěžují i účetnictví MČ. Tato směrnice je účinná již více
jak 4 roky. Nově představovaný návrh je dle jejího názoru kvalitní.
Bc. Doležal – uvedl, že návrh je zcela nepochybně zpracován dobře, a i nikdo směrnici jako
celek zde nezpochybnil, problém je pouze s uvedením pojmu postoupení pohledávek a jedná
se o politickou záležitost.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.08.01, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
souhlasí
s návrhem směrnice č. 42 – Směrnice na evidenci, vymáhání a odpis pohledávek za nájemci či
uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ BS, přičemž čl. 14 se vypouští a
ostatní články budou přečíslovány a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit směrnici č. 42 – Směrnici na evidenci, vymáhání a odpis
pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ BS,
přičemž čl. 14 se vypouští a ostatní články budou přečíslovány.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 4 se zdrželi
Usnesení nebylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Zdržela se Omluven Pro
Zdržel se

Doležal
Pro

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Zdržel se

Mises
Zdržel se

Oplatek
Pro

Weinberger
Omluven

Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.08.02, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
souhlasí
s návrhem směrnice č. 42 – Směrnice na evidenci, vymáhání a odpis pohledávek za nájemci či
uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ BS a
doporučuje
RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit směrnici č. 42 – Směrnici na evidenci, vymáhání a odpis
pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v domech svěřených MČ BS.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
Usnesení bylo přijato.

Macurová
Pro

Drdla
Omluven

Bílek
Pro

Bundálek
Pro

Doležal
Pro

Kalousek
Zdržel se

Kotas
Zdržel se

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Zdržel se

Weinberger
Omluven

7. Návrh závěrečného účtu za rok 2021
FV ZMČ BS byl předložen závěrečný účet za rok 2021. Po skončení kalendářního roku se údaje
o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu obce dle zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , kde jsou obsaženy údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření
s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném
členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jí zřízených či
založených právnických osob. Součástí je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a k hospodaření jiných osob. Obec je povinna si dát
přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce je součástí závěrečného účtu obce.
Závěrečný účet za rok 2021 bude dle ustanovení § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněn
na úřední desce od 6. 6. 2022 do 22. 6. 2022.
Přezkoumání hospodaření provedla auditorská firma NEXIA AP, a.s. v souladu se zákonem č.
420/2004 Sb. ve dnech 2. 3. - 31. 3. 2022
Bod představil předkladatel Ing. Matejov, vedoucí Odboru ekonomického.
Diskuse:
Ing. Mgr. Mises – dotaz ohledně zařazování majetku, bylo ve zprávě uvedeno pochybení – proč
se tak stalo a jaká byla přijata opatření.
Ing. Matejov – jedná se o problém, ke kterému došlo chybou v předávání informací. Jedná se
o stavební věc, fakturace bývá postupná, nebo se fakturuje až celé dílo. V průběhu, dokud se
nedofakturuje se vede věc v účetnictví jako nedokončená investice až poté co je
zkolaudováno, podepsán předávací protokol, tak teprve OE tu stavbu zavede do majetku a
začne odepisovat. V jednotlivých krocích je OE závislý na informacích z jiného odboru. V tomto
konkrétním případě nebyla včas předána informace na OE. Postup je popsán v příslušné
směrnici o hospodaření s majetkem, je snaha toto připomínat na poradách vedení. V tomto
konkrétním případě byla situace řešena i s dotčeným odborem. Obecně ale u velké organizace,
jako je MČ může nastat taková menší chyba, lidské pochybení, osobně to nehodnotí jako
zásadní problém.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.09, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
bere na vědomí
závěrečný účet za rok 2021, a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
závěrečný účet za rok 2021.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek

Doležal

Kalousek

Kotas

Machů

Mises

Oplatek

Weinberger

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepřítomen

Omluven

Omluven

Pro

Pro

8. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2022
Finančnímu výboru byla předložena v souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna
zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 31. 03. 2022. Bod představil Ing. Matejov, vedoucí BO.
K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.10, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2022, a plán výnosů a nákladů vedlejší
hospodářské činnosti k 31. 3. 2022, a
doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření městské části Brno-střed
k 31. 3. 2022.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Pro

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Nepřítomen

Weinberger
Omluven

9. Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2022
FV ZMČ BS je 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
předkladatel Ing. Matejov, vedoucí Odboru ekonomického.
Navržené rozpočtové opatření zahrnuje převod účelových transferů z rozpočtu města Brna,
které nebyly vyčerpány v roce 2021, a MČ požádala město Brno o převod do rozpočtu roku
2022. Zastupitelstvo města Brna převod těchto transferů projednalo na svém zasedání dne 17.
5. 2022.
Výdaje
Odbor dopravy
6 413 000 Kč – účelové komunikace – výkon práv a povinností Odbor školství, sportu, kultury
a mládeže
28 717 000 Kč – ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Odbor životního prostředí
787 000 Kč – PD na úpravu vnitrobloku Bayerova – Botanická
189 000 Kč – opravy kontejnerových stání
5 000 000 Kč – účelové komunikace – výkon práv a povinností
Odbor investiční a správy bytových domů
1 469 000 Kč – BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.
569 000 Kč – Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed
345 000 Kč – Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů
554 000 Kč – Milady Horákové 1a – oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů
K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.11, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor

projednal
rozpočtové opatření č. 11 na rok 2022, a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 11 na rok 2022.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Pro

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Nepřítomen

Weinberger
Omluven

10. Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022
FV ZMČ BS je 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
předkladatel Ing. Matejov, vedoucí Odboru ekonomického. Projednání bodu se dále účastnili
Mgr. Ondrašíková vedoucí OŠSKM, pan Pacal vedoucí OISBD, paní Jarošová z OŽP, kteří
informovali o aktuální situaci ve vývoji čerpání rozpočtu za své odbory a odůvodnili
navrhované změny rozpočtu. Paní Jarošová za OŽP odůvodnila jednotlivé položky
rozpočtového opatření. Mgr. Ondrašíková kromě odůvodnění položek rozpočtového opatření
uvedla, že odbor v první polovině roku připravoval investiční akce, takže zatím je čerpání cca
na 20%, ale většina prací bude realizovaná v létě popř. na podzim. Velká pozornost je
věnována rovněž nakládaní z energiemi, na některých školách u kterých vyvstali problémy již
na podzim roku 2021 již v rámci schváleného rozpočtu byli vyšší nároky na energie zohledněny,
nicméně u některých došlo k navýšení plateb až v letošním roce, v případě nižších navýšení si
to školské zařízení pokryjí sami z rozpočtu či rezervního fondu, školský odbor z vytvořené
rezervy sanuje ty zásadní nárůsty např. ZŠ Křídlovická, která by zvýšené ceny energií z rozpočtu
nemohla uhradit. Pan Pacal uvedl, že v uplynulém roce zahájili opravu velkého objemu bytů,
letos už od začátku roku mají dokončenu opravu cca 50 bytů, dalších 100 je ve fázi oprav.
Finalizuje se tak dvouletá práce, kterou tomu věnovali. Připravuje se další velká oprava domu,
výměny starých výtahů z 50let 20 stol. např. na ul. Tučkova, ta tímto účelem se převádí z úspor
cca 20 mil. Kč, aby bylo možno práce realizovat. Dále odůvodnil jednotlivé položky
rozpočtového opatření.
Příjmy
Odbor ekonomický
-801 736 Kč – úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši
4 198 164 Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové
saldo rozpočtu.
-7 239 978 Kč – úprava daně z příjmu z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021. Tato daň
byla nižší oproti původnímu předpokladu vlivem vyššího čerpání na opravy v rámci vedlejší
hospodářské činnosti, a tedy nižšího zisku VHČ. Celkový příjem z této daně činí 16 760 022. Kč.
-1 539 000 Kč – nižší příjem z 10 % zisku VHČ za rok 2021, který činí 2 461 tis. Kč.
21 150 tis. Kč – zapojení zisku VHČ z minulých let, z toho:
20 000 tis. Kč – navýšení částky na rekonstrukce bytových domů z důvodu pokrytí rekonstrukce
dalších výtahů v bytových domech, které jsou ve špatném stavu a také z důvodu doplnění
výtahů v bytových domech, kde nejsou vůbec. Dále je nutné finančně pokrýt projektovou
přípravu akcí, které budou realizovány v příštím rozpočtovém období.

- 650 tis. Kč – nákup nového užitkového vozu pro údržbáře SNMČ
- 500 tis. Kč – nákup nové dodávky pro úřad, kterou bude z 50 % využívat SNMČ pro převoz
objemnějšího nákladu. Zbývajících 500 tis. Kč bude hrazeno z rozpočtu OISBD.
33 513 000 Kč – příjmy z finančního vypořádání od města, z toho:
- 15 058 486,42 Kč – podíl na příjmech z prodeje majetku města – bytové domy (bude
převedeno do bytového fondu)
 12 827 622,00 Kč - 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky
je dle článku 76, odst. 25 Statutu města Brna městská část povinna použít ke krytí nákladů
spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.
- 5 627 134,94 Kč – doplatky dotací za rok 2021 a kompenzace poplatku z pobytu (2 200 tis.
Kč) a za užívání veřejného prostranství u restauračních zahrádek (621 tis. Kč)
Odbor životního prostředí
94 000 Kč – příjem z vyúčtování služeb za rok 2021 za objekt Orlí 22. Částka bude zapojena na
navýšení výdajů na čištění komunikací.
Výdaje
Kancelář tajemníka
500 000 Kč – přesun z rozpočtu OISBD na nákup nábytku pro zvláštní matriku – hrazeno z
dotace od města
1 500 000 Kč – navýšení výdajů na elektrickou energii v budovách úřadu z důvodu 6-ti
násobného navýšení ceny oproti roku 2021
900 000 Kč – navýšení výdajů na elektrickou energii v objektu tržnice na Zelném trhu. Tyto
výdaje budou následně přefakturovány.
-50 000 Kč – přesun výdajů do rozpočtu Odboru sociálního a zdravotního
1 505 000 Kč – pokrytí mimořádného příspěvku na dovolenou zaměstnancům ÚMČ Brno-střed
ze zůstatku Fondu sociálního v souladu s platnou kolektivní smlouvou.
664 000 Kč – přesun z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování z toho důvodu, že
někteří zaměstnanci zvolili formu vyplacení příspěvku na stravenkovou kartu.
1 400 000 Kč – navýšení příspěvku na stravování v souladu s platnou kolektivní smlouvou.
Oddělení personální a mzdové
1 084 000 Kč – pokrytí výdajů na veřejně prospěšné pracovníky
Odbor ekonomický
1 119 000 Kč – výdaje z finančního vypořádání 2021 městu – vratky nevyčerpaných dotací 801 836 Kč - úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši
4 198 164 Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové
saldo rozpočtu.
552 000 Kč – vratka nevyčerpané části dotace na projekt Kadetka Žižkova.
20 633 000 Kč – přeúčtování zůstatku bankovního účtu u Sberbank na účet pohledávek. ČNB
dne 14.04.2022 vydala rozhodnutí o odnětí licence společnosti Sberbank CZ. V návaznosti na
nabytí účinnosti rozhodnutí ČNB vydal Městský soud v Praze dne 02.05.2022 usnesení o
zrušení společnosti Sberbank CZ, a.s. s likvidací a jmenování likvidátora. MČ Brno-střed
uplatnila své pohledávky. S ohledem na požadavek věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace je nutné odúčtovat finanční prostředky z příslušného syntetického
účtu (SÚ 231 – Základní běžný účet; SÚ 244 – Termínované vklady krátkodobé) na účet
pohledávek. Dle dostupných informací by Sberbank CZ s ohledem na výši svých aktiv měla být
schopna pokrýt většinu svých závazků.
Odbor sociální a zdravotní

50 000 Kč – přesun z rozpočtu Kanceláře tajemníka na nákup potravin a drogerie pro sociálně
potřebné rodiny s dětmi, které se neočekávaně ocitly v krizové situaci a potřebují naléhavě
zajistit materiální pomoc tohoto typu, případně byla jejich situace řešena poskytnutím
krizového bydlení a nemají dostatek finančních prostředků na zajištění základních potřeb.
Spolupráce s potravinovou bankou není pro tyto situace dostatečně flexibilní, dovoz
potravinové pomoci trvá i několik dnů. V současné době je navíc tato služba přetížena
poptávkami určenými pro uprchlíky a oběti ukrajinské krize.
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
232 000 Kč – ZŠ Brno, Úvoz 55 – havárie kotelny – je nutná výměna měřící a regulační jednotky,
která již nedokáže regulovat teplotu v kotlech, a tak hrozí přehřátí, poškození kotlů, v krajním
případě i výbuch kotle.
5 900 000 Kč – ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3 – přístavba ve dvorním traktu. Největší část
požadovaných prostředků je určená hlavně k dofinancování celé akce, protože samotná
„dotace“ z MMB nepokryla ani náklady na základní smlouvu se zhotovitelem stavby, natož pak
náklady na projektovou dokumentaci, autorský dozor, technický dozor, koordinátora BOZP a
administrátora zakázky, které jsou tak úplně mimo rámec dotace. Výraznou část
požadovaných finančních prostředků tvoří i dodatek č. 1 se zhotovitelem stavby, který byl
podepsán za 1,2 mil Kč (změna založení stavby). Nicméně stavba generuje další vícepráce, kde
např. kvůli úpravě ocelové konstrukce střešního hřiště budeme muset vydat dalších 500 tis.
Kč. Částka bude pokryta z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města.
763 000 Kč – ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3 – vybavení nábytkem. V souvislosti se stavbou „ZŠ a
MŠ Brno, Antonínská 3 – přístavba ve dvorním traktu“ je nutno vybavit nově vzniklé učebny
nábytkem (lavice, židle, úložné a šatní skříně, nábytek pro učitele). Provoz nových učeben
bude zahájen k 1. 9. 2022.
500 000 Kč (z toho 217 000 Kč z rozpočtu a 283 000 Kč z 20% podílu na příjmech z prodeje
majetku města) - MŠ Brno, Bílého 24 – havárie kotelny. Jsou zde dva nefunkční kotle, které již
nelze opravit. Výměnu kotlů je nutné provádět přes prázdniny. Bude zde jeden kotel, který
zvládne jak ohřev vody, tak vytápění.
-1 190 000 Kč – přesun z rezervy na navýšení cen energií pro ZŠ, MŠ a ŠJ.
690 000 Kč – navýšení provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b – na energie.
Škola nebyla saturována v rozpočtu pro rok 2022 jako některé jiné školy, protože v době
přípravy rozpočtu ještě neměli relevantní data. Prostředky budou přesunuty z rezervy OŠSKM.
500 000 Kč – navýšení provozního příspěvku pro ŠJ Brno, Kounicova 30 – v roce 2022 má ŠJ
nový plynový konvektomat, kde po přepočtu dodavatele plynu budou zálohy ve výši 200 000
Kč. Na el. energii je navýšení o 300 000 Kč, kdy 90 % spotřebičů je pouze na el. energii. Část si
bude školní jídelna hradit z doplňkové činnosti, kde vaří pro pedagogické pracovníky a asi 20
seniorů.
140 000 Kč – ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 – vybavení nábytkem. Škola si sama provedla
rekonstrukci (včetně vybavení) učebny IT. Ihned poté se pustili do obměny starých
nefunkčních žákovských skříněk, ale na ty už nezbývají finanční prostředky vlivem rostoucích
cen energií. Museli by tedy nakoupit jen malé množství, což není ekonomické, protože cena
skříňky je nižší s vyšším počtem zakoupených skříněk.
7 000 Kč – přesun z rezervy OŠSKM na poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Brno, nám.
28. října 22 – na olympijský den, což je tradiční akce školy.
240 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu OŠSKM na akci MŠ Brno, Horní 17 – rekonstrukce
výměníkové stanice. Jedná se o II. etapu rekonstrukce. Loni byly zahájeny nejnutnější práce,
ale pro nedostatek finančních prostředků byla akce rozdělena na etapy.

Odbor životního prostředí
3 145 000 Kč – přesun výdajů – změna označení výdajů na rekonstrukci parku na Moravském
nám., které bude částečně financována z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města –
jedná se pouze o přesun výdajů.
-300 000 Kč – přesun z úspory na údržbu veřejné zeleně na nákup mobiliáře
1 000 000 Kč – nákup mobiliáře, z toho 300 tis. Kč hrazeno z úspory OŽP
500 000 Kč – úprava Františkánského (Římského) náměstí. Z rozpočtu města jsme dostali
investiční transfer ve výši 1 mil. Kč, ze kterého jsme zadali zpracování PD jejíž součástí je i
rozpočet akce, ze kterého vyplývá, že nám na realizaci investice chybí 500 tis. Kč - úprava se
týká zadního veřejného prostoru, tzv. vnitrobloku za ulicí Orlí a navazuje na úpravy, které byly
provedeny v souvislosti s dostavbou přilehlého privátního objektu. Obsahem úprav je
odstranění základu po bývalém kluzišti, vytvoření parkového trávníku a komunikace s
povrchem formě štěrkového trávníku a výsadba dřevin
-300 000 Kč – přesun úspory na zimní údržbě na podzemní kontejnery na ulici Kopečná
-170 000 Kč – přesun úspory na údržbě silniční zeleně na podzemní kontejnery na ulici Kopečná
870 000 Kč – Podzemní kontejnery na tříděný odpad na ul. Kopečná – od města jsme získali
investiční transfer ve výši 682 tis. Kč – jedná se o podzemní stanoviště na sběr tříděného
odpadu (sklo + plasty + papír), které nahradí v místě stojící kontejnery nadzemní. Lokalita
prošla v letech 2020–2021 úpravou (realizovala MČ). V současné době TSB upravily vnější
opláštění kolektoru a zbývá ještě vyřešit formu sběru tříděného odpadu (nahradit nevzhledné
kontejnery nadzemní podzemními).
2 500 000 Kč – BRNO – UL. TOMEŠOVA, ÚPRAVA LOKALITY“ – část B (Multifunkční plocha s
hřištěm a workoutem). Investice místně, a hlavně časově navazuje na další investici MČ s
názvem NOVOSTAVBA SKATEPARKU STARÉ BRNO (UL. TRÝBOVA), kterou zabezpečuje OISBD.
Společný termín pro dokončení obou investic je do začátku školního roku, tj. do 1.9.2022.
Obsahem investice OŽP je realizace propojovacího chodníku kolem skateparku, dále výstavba
víceúčelové hřiště, workout, mobiliář vč. grilu a ohniště a sedací schodiště.
94 000 Kč – zapojení příjmu z vyúčtování služeb za rok 2021 za objekt Orlí 22. Částka bude
zapojena na navýšení výdajů na čištění komunikací.
-650 000 Kč – přesun úspory na zimní údržbě komunikací
350 000 Kč – pokrytí zvýšených výdajů na úklid černých skládek, snaha řešit okamžitě, v řádu
jednoho-dvou dnů
300 000 Kč – výdaje na volné neudržované plochy
300 000 Kč – přesun úspory na údržbu chodníků na pokrytí zvýšených výdajů na elektrickou
energii na veřejných WC
1 539 000 Kč – změna označení výdajů na údržbu chodníků, kde tato část bude hrazena ze
zdrojů rozpočtu MČ místo 10 % zisku VHČ.
Odbor investiční a správy bytových domů
- 1 050 000 Kč – přesun úspory na rekonstrukci bezbariérového úřadu
950 000 Kč – navýšení částky na vybudování skateparku z důvodu nepředvídatelného navýšení
cen vstupních materiálů, kdy ceny vzrostly na takovou úroveň, že zhotovitel, se kterým byla
uzavřena smlouva o dílo, není ochoten zakázku realizovat, jelikož by pro něj byla ztrátová. Z
tohoto důvodu je OISBD nucen přistoupit na ukončení smlouvy dohodou a pro realizaci tohoto
projektu vybrat v rámci nové veřejné zakázky zhotovitele opětovně. Průzkumem trhu bylo
zjištěno, že ke skokovému navýšení cen skutečně došlo a částka, která byla na realizaci
projektu vyčleněna, je nedostačující.

100 000 Kč – pořízení hnízdících budek na bytové domy v soukromém vlastnictví. Částka byla
schválena již v roce 2021, ale nebyla čerpána.
20 000 000 Kč – zapojení zisku VHČ z minulých let – navýšení částky na rekonstrukce bytových
domů z důvodu pokrytí rekonstrukce dalších výtahů v bytových domech, které jsou ve
špatném stavu a také z důvodu doplnění výtahů v bytových domech, kde nejsou vůbec. Dále
je nutné finančně pokrýt projektovou přípravu akcí, které budou realizovány v příštím
rozpočtovém období.
1 150 000 Kč – zapojení zisku VHČ z minulých let – nákup nového užitkového vozu pro údržbáře
SNMČ (650 tis. Kč) a nákup nové dodávky pro úřad, kterou bude z 50 % využívat SNMČ pro
převoz objemnějšího nákladu (500 tis. Kč).
500 000 Kč – podíl rozpočtu na nákup nové dodávky pro úřad
-500 000 Kč – úspora na opravy budov úřadu
-500 000 Kč – přesun úspory na stěhování zvláštní matriky do rozpočtu Kanceláře tajemníka
na nákup nábytku pro zvláštní matriku
Odbor obchodu a služeb
-10 000 Kč – snížení částky na dotační program FREE WC o vyčerpanou částku v roce 2021
Financování
27 736 978 Kč – použití zůstatku prostředků na běžném účtu, z toho 20 633 000 Kč činí
přeúčtování zůstatku účtu u Sberbank na účet pohledávek.
-15 058 000 Kč – převod příjmů z prodeje bytových domů do Fondu bytového
2 905 000 Kč – zapojení zůstatku Fondu sociálního
Diskuse:
Akad. arch. Kotas – k rekonstrukci Moravského náměstí, došlo k navýšení částky na mobiliář,
jedná se o novou změnu v projektu?
Paní Jarošová – ne, nejedná se o změnu, v projektu byl zahrnut mobiliář, ale chybělo
financování všech prvků tak v rámci úspor byl některý mobiliář vyškrtnut, vzhledem k tomu že
došlo k úspoře na provozu, kdy se v současnosti neudržuje Moravské náměstí v této části, tak
bylo možno tyto finance přesunout na dokoupení mobiliáře.
Bc. Doležal – je tedy naplněný mobiliář do toho stavu, jak byl navržený?
Paní Jarošová – ano.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.12, ze dne 9. 6. 2022
Finanční výbor
projednal
rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
- rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022 a
- poskytnutí účelových transferů zřízeným příspěvkovým organizacím:
 140 000 Kč – ZŠ a MŠ Kotlářská na vybavení nábytkem
 7 000 Kč – ZŠ a MŠ nám. 28. října na olympijský den.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.

Macurová
Pro

Drdla
Omluven

Bílek
Pro

Bundálek
Pro

Doležal
Pro

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

Weinberger
Omluven

11. Rozpočtová opatření č. 7–10. Informace o přijatých RO
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 7–10 na rok 2022, které byly
schváleny RMČ BS. Bod uvedla předsedkyně FV ZMČ BS. K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy
ani připomínky.
Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 157. schůzi konané dne 4. 4. 2022
Příjmy
Výdaje
Kancelář tajemníka
50 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na nákup potravinové pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Na pomoci
uprchlíkům z Ukrajiny se ve spolupráci s městem Brnem podílejí i městské části a řada brněnských
neziskových organizací. Některé neziskové organizace si vzaly na starost oblasti sociální práce a
pomoci, ve kterých se úspěšně dlouhodobě profilují. Například Diecézní charita se zaměřila na
ubytování, spolek Vesna na sbírku oblečení a potravin, Armáda spásy na asistenční služby, Podanky na
pomoc u hranic a zajištění odborné psychologické pomoci atd. Za město Brno se na koordinaci těchto
činností podílí Sociální odbor. Městská část Brno-střed pomáhá zejména s krátkodobým ubytováním,
asistenční pomocí, zajištěním sociální pomoci dětem a umisťováním dětí do školských zařízení. ÚMČ
BS také aktuálně prověřuje možnost zřízení několika dětských skupin. ÚMČ BS především spolupracuje
s Diecézní charitou, Armádou spásy, Červeným kříže a Podankami. Aktuálně ÚMČ BS spolupracuje
nejvíce s komunitou křesťanské mládeže Saint Egidio na zajištění potravinové pomoci pro ukrajinské
matky s dětmi, které jsou umístěny v provizorním ubytování na lůžkách na BVV a tělocvičnách. Tyto
matky s dětmi mají nedostatek potravin. V městě Brně bohužel došly zásoby v potravinové bance, která
není zvyklá na takový nápor potřebných a bohužel nedokázala rychle reagovat na nastalou situaci.
Oddělení sociálního začleňování Sociálního odboru MMB proto požádalo o pomoc sdružení Saint
Egidio, které se v Brně dlouhodobě profiluje v oblasti potravinové pomoci potřebným. ÚMČ BS pomohl
sdružení Saint Egidio vybudovat potřebné zázemí. Na radnici Brno-střed na Dominikánské ulici bylo
vybudováno sběrné, skladovací a výdejní místo, do kterého se sváží potravinová sbírka se sběrných
míst v brněnských kostelích. Na radnici Brnostřed také probíhá každý čtvrtek výdej potravin pro
ukrajinské matky s dětmi. Zatím proběhl jeden výdejní den ve čtvrtek 24. března v odpoledních
hodinách. Pro potravinovou pomoc si přišlo 500 matek. Počítáme s tím, že na radnici Brno-střed
proběhnou ještě tři výdejní dny, pokaždé ve čtvrtek. Sdružení Saint Egidio pro potřeby potravinové
sbírky také zřídilo transparentní účet, na kterém je aktuálně 60.000 Kč. Tyto finanční prostředky zatím
nelze použít pro nákup potravin, protože banka k tomuto účtu ještě nevydala platební kartu. Proto
došlo k dohodě, že nákup pro nejbližší výdej potravin v hodnotě 50.000 Kč by uskutečnil ÚMČ BS z
prostředků MČ BS. Tyto prostředky by pak byly následně MČ BS refundovány z transparentního účtu
Saint Egidio nebo ze sponzorských darů. Z tohoto důvodu je RMČ BS předložen návrh na přesun částky
50.000 Kč z položky územního rozvoje na položku, určenou pro nákup pomoci ukrajinským uprchlíkům.
Další finanční podpora ze strany MČ BS se nepředpokládá.

Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 158. schůzi konané dne 11. 4. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
4 000 000 Kč – přijatý investiční transfer od města Brna na realizaci projektu „Park Pohoda“
370 000 Kč – přijatý neinvestiční transfer na realizaci projektu výsadeb na ulici Koliště

Výdaje
Odbor ekonomický
59 000 Kč – přesun části rezervy z dotačního programu Kultura do dotačního programu Sport,
vzdělávací a volnočasové aktivity Odbor životního prostředí
4 000 000 Kč – použití investičního transferu od města Brna na realizaci projektu „Park Pohoda“
370 000 Kč – použití neinvestičního transferu od města Brna na realizaci projektu výsadeb na ulici
Koliště
Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 159. schůzi konané dne 25. 4. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
37 071Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR – podíl EU 7 929 Kč – Neinvestiční transfer z Úřadu
práce ČR - podíl SR 417 Kč - Neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
45 417 – použití dotace z Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných pracovníků
32 000 Kč – přesuny v rámci rozpočtu na pokrytí náhrad mezd v době nemoci Odbor ekonomický
20 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na pokrytí vrácení plateb z roku 2021
Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 162. schůzi konané dne 16. 5. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
17 755 500 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení agendy
sociálně-právní ochrany dětí
1 500 000 Kč – změnu účelu použití transferu z rozpočtu města Brna z neinvestiční akce „ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17, p.o. - oprava štítu sousedícího s objektem MU“ na investiční akci „ZŠ a MŠ Brno, Husova
17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH“.
Výdaje
Oddělení personální a mzdové 15 075 500 Kč – použití transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí
platy pracovníků zabezpečující sociálně-právní ochrany dětí včetně odvodů na sociální a zdravotní
pojištění
Odbor sociální a zdravotní
2 680 000 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na provozní výdaje
související s výkonem agendy sociálně právní ochrany dětí
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 1 500 000 Kč – změnu účelu použití transferu z rozpočtu
města Brna z neinvestiční akce „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava štítu sousedícího s objektem
MU“ na investiční akci „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - rekonstrukce kabinetu Fy a CH“

12. Účetní závěrka za rok 2021
FV ZMČ BS byla předložena účetní závěrka za rok 2021 sestavená k 31. 12. 2021. Jedná se o
soubor výkazů vypovídajících o hospodaření MČ BS za kalendářní rok 2021.
Dle vyhlášky 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek je předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2021, kterou
tvoří: a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisku a ztráty, d) přehled o peněžních tocích, e) přehled o
změnách vlastního kapitálu, f) příloha.
Jako podklady ke schválení byly v souladu s § 5 vyhlášky předloženy následující podklady: a)
schvalovaná účetní závěrka, b) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených
auditů, c) inventarizační zpráva.
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky byla zpracována za celé statutární město Brno, z
tohoto důvodu nebyla součástí materiálu předkládaného ke schválení.

Bod představil předkladatel Ing. Matejov, vedoucí Odboru ekonomického.
K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.32.22.14, ze dne 9. 6. 2022

Finanční výbor
bere na vědomí
účetní závěrku MČ Brno-střed za rok 2021,
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
účetní závěrku MČ Brno-střed za rok 2021.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla
Bílek Bundálek
Pro
Omluven Pro
Pro

Doležal
Pro

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Pro

V Brně, dne 14. 06. 2022

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

Weinberger
Omluven

