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

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

Pro 27. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 14. 09. 2022.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za
období od 15. 06. 2022 do 06.09.2022.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:
33. zasedání FV dne 01.09.2022

Hlavní projednávaná témata:
1. Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022
2. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2021, o místních
poplatcích
3. Žádost o vzdání se práva na úhradu – Kobližná 11, Brno
4. Prominutí dluhu – nebytový prostor č. 103, Kounicova 42, Brno
5. Žádost o vzdání se práva na úhradu zaplaceného nájemného – Bratislavská 40, Brno
6. Žádost o uzavření dohody o splátkách – Jánská 16, Brno
7. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2022
8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2024–2028
9. Rozpočtová opatření č. 13–18. Informace o přijatých RO
10. Úprava rozpočtu Fondu sociálního

K tématům 33. zasedání FV:
1. Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022
FV ZMČ BS byl předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Projednávání bodu se zúčastnil vedoucí OŽP Mgr. Hrnčíř a vedoucí OŠSKM, které předsedkyně
FV ZMČ BS požádala o informaci k plnění rozpočtu v rámci jimi řízených odborů. Bod uvedl
vedoucí OE Ing. Matejov.

Příjmy
Odbor ekonomický
15 220 000 Kč – zapojení zisku VHČ na úmory nájmů z předplaceného nájmů u rekonstrukcí
bytů, které provedli nájemníci na vlastní náklady – technická operace sloužící k proúčtování
předplacených nájmů, neboť o stejnou částku navyšujeme příjmy i výdaje.
Odbor dopravy
5 646 000 Kč – zapojení předpokládaných vyšších příjmů z poplatku za užívání veřejného
prostranství – pro letošní rok jsme očekávali příjem ve výši cca 32 mil. Kč, již nyní je jasné že
tato částka bude překročena, proto zvyšujeme tento předpoklad v oblasti příjmů.
Odbor sociální a zdravotní
300 000 Kč – zapojení příjmů za refundace sociálních pohřbů na výdaje spojené se sociálními
pohřby – bude použito na zvýšené výdaje v oblasti sociálních pohřbů.
Odbor investiční a správy bytových domů
26 000 Kč – zapojení pojistných náhrad od pojišťovny za poškozený světlovod tržnice Zelný trh
Výdaje
Kancelář starosty a vnějších vztahů
-70 000 Kč – přesun do rozpočtu OŠSKM na navýšení provozního příspěvku Kávéesce na
realizaci připravované publikace BrrrNo! - Staré, novější i zbrusu nové pověsti brněnské
Kancelář tajemníka
100 000 Kč – zapojení zůstatku Sociálního fondu na úhradu kurzů angličtiny pro zaměstnance,
dojde k úspoře prostředků z rozpočtu, neboť příspěvek pro zaměstnance se bude nově hradit
ze sociálního fondu.
Oddělení personální a mzdové – požadavek na zvýšení v souvislosti s navýšením platových
tarifů
2 920 000 Kč – navýšení platových tarifů o 10 % včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
275 000 Kč – navýšení platových tarifů o 10 % včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
u zaměstnanců zvláštní matriky
363 000 Kč – navýšení odměn zastupitelů o 10 % včetně odvodů na sociální a zdravotní
pojištění
Odbor informatika
200 000 Kč – navýšení výdajů na poštovné, z důvodu vyšších nákladů na poštovné je nutno
navýšit tuto položku, jinak by nebylo možno hradit náklady
Odbor ekonomický
-760 000 Kč – použití rezervy z příjmů z prodeje majetku a přesun do rozpočtu OŠSKM
Odbor sociální a zdravotní
300 000 Kč – zapojení příjmů za refundace sociálních pohřbů na výdaje spojené se sociálními
pohřby
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
70 000 Kč – navýšení provozního příspěvku Kávéesce na realizaci připravované publikace
BrrrNo! - Staré, novější i zbrusu nové pověsti brněnské. Připravovaná publikace navazuje na
předchozí ročníky projektu Kávéesky Brněnské pověsti – multimediální místopis. Kniha přináší
ucelený soubor brněnských pověstí, které se odehrávají v lokalitě Brno-střed. Soubor
představuje nejen nové zpracování, ale pověsti jsou doplněny i o historický kontext, který
pověsti “uvádí na pravou míru”.

80 000 Kč – výdaje na odebranou stravu pro ukrajinské děti za období červenec a srpen 2022
ze ŠJ Horní a ŠJ Úvoz
-1 200 000 Kč – použití rezervy na pokrytí nárůstu cen energií u příspěvkových organizací,
rezerva je nyní rozpuštěna celá. V současnosti je schvalováno ze strany MMB finanční dotace
účelově směřovaná na pokrytí zvýšených nákladů na energie u školských zařízení, naše
městská část by měla dostat cca 8 mil. Kč.
500 000 Kč – navýšení provozního příspěvku ZŠ Husova na zvýšené náklady na elektrickou
energii, teplo a dovoz obědů
200 000 Kč – navýšení provozního příspěvku ŠJ Horní na zvýšené náklady na elektrickou energii
a plyn z důvodu navýšení počtu strávníků o žáky ZŠ Hroznová
500 000 Kč – navýšení provozního příspěvku ZŠ Hroznová na zvýšené náklady na elektrickou
energii
450 000 Kč – navýšení provozního příspěvku ZŠ a MŠ Husova na nábytkové vybavení kabinetu
422 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na rekonstrukci kuchyně ŠJ Úvoz – zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby
423 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na rekonstrukci školní jídelny – výdejny ZŠ Hroznová,
objekt Hlinky 146 - zpracování dokumentace pro provádění stavby
2 000 000 Kč – ZŠ a MŠ Antonínská – přístavba ve dvorním traktu. Jedná se o pokrytí dodatku
č. 2, jehož předmětem jsou méněpráce a vícepráce, např. zvýšení tonáže hřiště, sanace
sousední společné stávající zdi a akustické obklady jazykových učeben a tělocvičny.
Odbor životního prostředí
300 000 Kč – zvýšené výdaje na svoz odpadkových košů v parkových plochách v lokalitách JIH
a VÝCHOD v souvislosti s navýšením počtu odpadkových košů, které jsou ve zmíněných
parkových plochách rozmístěny.
-970 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu – úspora na čištění komunikací
100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu – výdaje na revitalizaci parku Cejl-Vlhká
100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu – výdaje na úpravu Františkánského (Římského) nám.
100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu – výdaje na podzemní kontejnery Kopečná
670 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu – výdaje na údržbu veřejné zeleně
-220 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu – úspora na čištění chodníků
220 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu – výdaje na úklid přednádražního prostoru
2 000 000 – rezerva – rekonstrukce parku na Moravském nám.
Odbor majetku
-100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu z provozních do kapitálových výdajů
Odbor investiční a správy bytových domů
26 000 Kč – zapojení pojistných náhrad od pojišťovny za poškozený světlovod na opravy tržnice
Zelný trh
15 220 000 Kč – zapojení zisku VHČ na úmory nájmů z předplaceného nájmů u rekonstrukcí
bytů, které provedli nájemníci na vlastní náklady
60 000 Kč – změna označení výdajů na konzultační služby spojené s pořízením užitkového auta
z důvodu odděleného sledování výdajů hrazených z dotace
1 150 000 – změna označení výdajů spojených s pořízením užitkového auta z důvodu
odděleného sledování výdajů hrazených z dotace
Odbor obchodu a služeb
200 000 Kč – výdaje na nákup lehátek. Došlo k rozšíření lehátkových zón na náměstí Svobody.
Zelném trhu, Dominikánském nám. a u Jošta. Zároveň bylo zřízeno několik krátkodobých
lehátkových zón na kulturních akcích. 60 ks lehátek bylo odcizeno a řada lehátek musela být

renovována a repasována. Lehátkové zóny se těší velké oblibě a jsou vyhledávány návštěvníky
města Brna a MČ má tedy zájem je i nadále zachovat.
Financování
2 382 000 Kč – zapojení zůstatku volných finančních prostředků
100 000 Kč – zapojení zůstatku Sociálního fondu na úhradu kurzů angličtiny
Ing. Hrnčíř – uvedl, že v rámci schvalovaného rozpočtového opatření všechny položky
s výjimkou položky týkající se parku na Moravském náměstí jsou položky, kdy se jedná o
přesun finančních prostředků v rámci odboru životního prostředí. Jedná se o přesun z úspor
z čistění komunikací, popř. chodníků, a to především proto, že bylo nutno posílit péči o dřeviny
v letošním horkém letním počasí. Vysazeny jsou stovky dřevin, které se musí zalévat až 6 let
po výsadbě, v původním plánu nebylo počítáno s tak horkým a suchým počasím. Stejně tak
muselo být pečováno o vysazené záhony. Proto je potřeba přesunout peníze do údržby
veřejné zeleně.
Dále jsou to položky v oblasti investic – revitalizace parku Vlhká a Františkánského a pozemní
kontejnery Kopečná – jedná se drobné dofinancování investičních akcí. Akce byly financovány
dotacemi z MMB, ale vysoutěžené ceny byly o málo vyšší než poskytnuté dotace.
Položka týkající se parku na Moravském náměstí – revitalizace parku probíhá od začátku
března 2022, která musí skončit do začátku listopadu 2022. Na opravy je alokována částka 130
mil. Kč, z větší části pokrytá transferem z MMB. Jako u každé stavby, a čím je stavba většího
rozsahu, tam je větší pravděpodobnost, že bude nutno dofinancovat provedené vícepráce,
které se na začátku nepředpokládali. Od začátku je snaha vykompenzovat tyto vícepráce
úsporami na těch plánovaných, ale úplně se to nedaří, tj. je nutno počítat s nutností
profinancování určitých víceprací. Podle zákona o veřejných zakázkách může být cena zakázky
zvýšena až o 15 %, což v tomto případě určitě nebude, ale je navrhováno přidání částky 2 mil.
Kč, což je z celkového objemu zakázky 1,5% a tato rezervní částka je navrhována jako
maximální a odbor udělá vše proto, aby nebyla vyčerpána v plném rozsahu. Byly provedeny
vícepráce týkající se kořenových úprav stromů, sanovala se podzemní nádrž po bývalé
benzínové stanici jejíž poloha ani rozměr nebyl předem znám, byla realizována instalace
kvalitnějšího energo sloupku apod.
Akad. arch. Kotas – cena revitalizace parku byla v průběhu let příprav několikrát navyšována
až na 130 mil. Kč, nyní je požadavek na další dofinancování, což považuje za neakceptovatelné.
Bude hlasovat proti návrhu. Ohledně podzemní nádrže – proč nebylo zjištěno dříve, nedělal se
stavebně historický průzkum?
Ing. Hrnčíř – průzkum se dělal, ale neprováděl se u každého metru parku.
Akad. arch. Kotas – uvedl, že je to chyba projekční připravenosti architektů, kteří se na tomto
podíleli.
Ing. Bílek – vyjádřil souhlas s arch. Kotasem, současně uvedl, že chyba není na straně Ing.
Hrnčíře. Zeptal na chodník od Mášovy ulice podél parku, zda je součástí akce. Pokud ano, tak
od začátku?
Ing. Hrnčíř – Ano, od začátku.
Ing. Bílek – pokud si vzpomíná, tak chodníky neměly být součástí, a nemohly se přespárovat
tak, aby se z nich vsakovala voda a nyní vidí, že chodník je součástí akce. A také benzínka byla
v místě chodníku, tak proto by chtěl doplnit informace.
Ing. Hrnčíř – ostatní obvodové chodníky nebyly součástí parku, ale tato severní strana byla
součástí parku. Brněnské komunikace od počátku uváděli, že tento chodník si brát do správy

nebudou, že jej berou jako vnitřní parkový chodník, nikoliv obvodový.
Ing. Bílek – nelíbí se mu, jak dlouho toto vše trvá, poprvé bylo v komisi životního prostředí
schváleno již začátkem roku 2015 usnesení, aby RMČ BS zachovala jako k jednomu
z nejvýznamnějších v Brně. Neví, kdo si co pod tím představoval, ale on sám měl úvahu
takovou, že by se ten park neměl příliš měnit, měl by zůstat v původních obrysech. Vše dlouho
trvá, park nemůže sloužit svému účelu. Park byl navíc znevažován tím, že byl dlouho dobu
používán jako náhrada za Zelný trh. Pokud pro to můžeme něco udělat, tak zastavme práce,
které navyšují proinvestovanou částku.
Mgr. Bc. Macurová – uvedla, že FV asi nemůže rozhodnout o tom, zda mají být či nemají být
provedeny určité stavební či dodavatelské práce, podle ní se nyní řeší vyčlenění finančního
krytí, tak aby bylo možno proplatit následné faktury dodavateli. V současnosti, pokud to chápe
správně ještě není jistá přesná výše případného dofinancování, proto položka je určitou
rezervou na dofinancování, přičemž je stanovená její maximální výše. Odbor považuje za nutné
to ošetřit takto již nyní, protože nyní bude zasedat poslední zastupitelstvo v rámci tohoto
volebního období a není jasné v jakém termínu se uskuteční další, odbor jednotlivé úkony
spojené s dofinancováním může z ekonomického hlediska plánovat a realizovat až poté, co je
má finančně kryté.
Ing. Bílek – nemohl by dofinancovat MMB? Podílí se větší měrou než MČ BS.
Ing. Hrnčíř – MMB se podílí větší měrou, ale jedná se o investiční akci MČ BS.
Akad. arch. Kotas – u každé takové akce je technický dozor investora. Technický dozor
investora musí posoudit, zda vícepráce jsou oprávněné. Když nazná, že vícepráce jsou
oprávněné – pak je nutno zvážit, zda chybu neudělal projektant, že s tím nepočítal. Není to
jenom o to hned peníze vydat, ale také se snažit o to zjistit, zda se někde nes tala chyba, zda
někdo chybu neudělal, zda je pojištěn a případně po něm žádat zaplacení.
Mgr. Bc. Macurová – uvedla, že to takto chápe, a že si myslí, že ani nebudou všechny peníze
z rezervy proinvestované a pokud se zjistí něčí chyba tak je pro to, po něm odškodnění
požadovat. Nicméně se domnívá, že smluvně vázána vůči dodavateli MČ BS a ta bude muset
uhradit faktury. Následně či souběžně pak bude možno požadovat případné odškodnění.
Arch. Kotas – pokud dodavatel práce provedl, tak je musí předem stavební dozor schválit, od
toho tam je.
Ing. Hrnčíř – všechny vícepráce byli opakovaně prodiskutovány a schváleny. Než se vícepráce
provedou musí se nalézt shoda, zda je provést či ne. Odbor dělá maximum pro to, aby bylo
víceprací co nejméně a současně hledá i jejich financování ponížením jiných. Této snaze
odpovídá i navýšení ceny díla max o 1,5 %, což v současnosti, při enormnímu cenovém vývoji
stavebního materiálu, pohonných hmot apod. je toho důkazem.
BcA. Kalousek – shrnul, že cena se v průběhu navyšovala, ale jak zaznělo jedná se o významný
brněnský park a tím o významnou investici, která se odráží také v ceně. Předpokládaná kvalita
díla bude velmi solidní a nakládá se s tím přesně v tom duchu, jak uváděl Ing. Bílek. Ing.
Hrnčířovi a odboru nelze nic vyčítat, druhou věcí je politická rovina, a to zdroje financování
z MČ BS, ale toto již bylo rozhodnuto dříve. Co se týká výluky v souvislosti s revitalizací, jedná
se o park z roku 1880 a kvůli revitalizaci je uzavřen cca ¾ roku, což není nepřiměřená doba.
Ing. Bílek – uvedl, že na OŽP se jeho výtky nevztahují. Vyjádřil víru, že stavba bude brzy u konce.
Ohledně ceny pak, že nebude již navyšována např. ve vztahu ke sklepním prostorám
Německého domu.
Ing. Hrnčíř – sanace podzemí Německého domu je již uzavřená věc.
Ing. Bílek – uvedl, že obecně ze všech staveb je park nejjednodušší věc.

Mgr. Ondrašíková – uvedla, že navrhované změny v rozpočtu týkající se OŠSKM se týkají
přesunů v rámci jednotlivých položek. Co se týká energií, stále bylo odborem čerpáno
z balíčku, který byl jako rezerva schválen ZMČ BS na začátku roku, nyní je již plně vyčerpán.
Pokud budou další požadavky ze strany školských zařízení budou již saturovány z dotace,
kterou dostaneme od MMB ve výši 8,7 mil. Kč. Další položky jsou rovněž přesuny v rámci
rozpočtu OŠSKM na projektové dokumentace. Navíc jsou požadovány peníze pro Kávéesku,
která si nemůže sama požádat o dotaci pro kulturu a sport, protože příspěvkové organizace si
o dotaci požádat nemohou. Je to jediná možnost, jak Kávéesce pomoci s vydáním publikace.
Jedná se o akci, která navazuje na předchozí a je u veřejností velmi oblíbená.
Položkou, která není kryta z rozpočtu OŠSKM jsou vícepráce na ZŠ a MŠ Antonínská, požadavek
je na 2 mil. Kč na dokrytí víceprací. Jedná se na základě požadavku statika o navýšení tonáže
oceli u ocelové konstrukce hřiště, kde budou zavěšeny ocelové sítě. Další požadavek vycházel
od Hygieny, a to na akustický obklad jazykových učeben. Pokud by někoho zajímalo, proč se s
tím nepočítalo od začátku, je to proto, že původně se počítalo s kmenovými učebnami. Na
žádost ředitele školy bylo toto změněno, se kterou přišel až v průběhu realizace s tím, že by si
mohl požádat o dotaci na vybavení učeben. Pak je tam hodně maličkostí a z těch větší položek
změna povrchu hřiště, kdy bylo potřeba lépe odvodnit hřiště, tak jak bylo navrženo bylo
stavitelem i stavebním dozorem posouzeno jako nedostatečné a mohlo by docházet
k prosakování, a to i do tělocvičny, což by byl problém.
Akad. arch. Kotas – dotaz na doporučení statika ohledně výztuže
Mgr. Ondrašíková – vhledem k tomu, že původně i z důvodu úspor byla navržena na hřiště
textilní – lanová síť, na kontrolních dnech bylo odsouhlaseno, že bude provedena změna za
ocelovou síť. Kvůli ocelové síti muselo dojít ke zpevnění nosné konstrukce.
Akad. arch. Kotas – návrh na změnu usnesení, a to tak, aby byla z rozpočtového opatření
vypuštěna položka týkající se Moravského náměstí.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.03.01, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
projednal
rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022, s vyjmutím řádku s § 3745, pol. 61XX a ORG 0100301000000
(návrh na navýšení rozpočtu opravy parku na Moravském náměstí) a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022, s vyjmutím řádku s § 3745, pol. 61XX a ORG 0100301000000
(návrh na navýšení rozpočtu opravy parku na Moravském náměstí).
Hlasování: 3 pro, 0 proti, 6 se zdrželo
Usnesení nebylo přijato.
Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal
Zdržela se Zdržel Pro
Zdržel se Nepřítomen
se

Kalousek
Zdržel se

Kotas
Pro

Machů
Zdržel
se

Mises
Zdržel
se

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.03.02, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
projednal
rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022 a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 19 na rok 2022.

Hlasování: 8 pro, 1 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Proti

Machů
Pro

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

2. Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2021, o místních
poplatcích
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen průvodní dopis Magistrátu města Brna, v němž MMB
žádá městskou část o projednání záměru spočívajícím ve zpoplatnění zvláštního užívání
veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce na území městské části s případnou
účinnosti od 01.01.2023. V případě návrhu místního poplatku žádá MMB rovněž o stanovení
výše sazby (max. 10 Kč/m2 /den). Sněm starostů v listopadu 2021 při projednávání návrhu
OZV o místních poplatcích vyslovil podnět, podle něhož by měl být místní poplatek za zvláštní
užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce vybírán na celém území města. V
současné době je místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství pro kulturní a
sportovní akce vybírán pouze v MČ Brno-jih. V minulosti ostatní městské části nechtěly tento
poplatek vybírat, aby pořádání takového typu akcí na svém území podpořily. MČ Brno-střed
se nadále snaží aktivně podporovat kulturní a sportovní akce na svém území, z toho důvodu je
navrhováno pokračovat v současném stavu a nevybírat místní poplatky za zvláštní užívání
veřejného prostranství pro tyto akce. Dále je navrhováno osvobodit od poplatku za zvláštní
užívání veřejného prostranství i umístění nádob na odpad (kontejnery, popelnice, koše apod.),
které tvoří příslušenství k zařízením sloužícím k poskytování prodeje a služeb. Pořadatelům
akcí v rámci rozhodnutí ZUK ÚMČ BS nenařizuje, aby měl jako součást záboru jakékoli zařízení
na odpad, v rozhodnutí však mají uvedenou následující podmínku: „Při realizaci záboru nesmí
docházet ke znečišťování komunikací. Případné znečištění komunikace odpadky bude
bezodkladně uklizeno tak, aby nedocházelo k závadám ve schůdnosti a sjízdnosti komunikací.
Po odstranění záboru bude zajištěn úklid komunikace.“ Znečištění komunikace (i odpadky) je
dle zákona o pozemních komunikacích přestupkem. V podmínce mají proto pořadatelé
informaci, že za znečištění hrozí sankce, přičemž je na nich, jakým způsobem si úklid a svoz
odpadu zajistí. Správně by měli odpad odvážet průběžně dle aktuální situace. Mohou ovšem
využít možnost záboru a umístit na předmětnou plochu koše a kontejnery. V současnosti se za
tento druh záboru hradí místní poplatek. MČ BS navrhuje osvobození od placení tohoto
poplatku, jelikož má MČ BS zájem na uklizených komunikacích, přičemž tento zájem převyšuje
zájem nad vybíranými místními poplatky (kdy sazba je pouze 10 Kč/m2 /den).
Bod představila vedoucí OPO Mgr Plechlová.
Mgr. Ing. Mises – dotázal se, jestli nevybírání poplatku bude mít vliv na rozpočet
Bc. Štika MBA. LLM., tajemník úřadu – uvedl, že sazba poplatku je 10Kč/m2 /den, takže se jedná
o minimální částky. Vhledem k tomu, že se této problematice věnuje, uvedl, že cílem je mít
dostatečný prostor na odpadky, aby odpadkové koše nepřetékaly odpadky.
Mgr. Ing. Mises – uvedl, že to považuje za dobrý nápad, jen ho zajímá, zda se jedná o
stokoruny, tisícikoruny ….
Bc. Štika MBA. LLM. - uvedl, že se jedná o řádově o tisícikoruny, ale určitě ne o desetitisíce či
statisíce.
BcA. Kalousek – zeptal se, kdo s iniciativou na Sněmu starostů přišel.
Mgr. Plechlová – sdělila, že bližší informace nemá.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.04, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
bere na vědomí
podnět MMB na zpoplatnění zvláštního užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
v rámci obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2021, o místních poplatcích, ve znění
pozdějších vyhlášek (dále jen „OZV“) a
doporučuje
ZMČ BS souhlasit:
- s tím že, MČ BS nadále nepožaduje zpoplatnit zvláštní užívání veřejného prostranství pro kulturní a
sportovní akce;
- s doplněním nového odst. 7 do čl. 17 OZV ve znění „Od poplatku je osvobozeno umístění nádob na
odpad, které tvoří příslušenství k zařízením sloužícím k poskytování prodeje a služeb.“
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová
Pro

Drdla
Pro

Bílek
Pro

Bundálek
Pro

Doležal
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

3. Žádost o vzdání se práva na úhradu – Kobližná 11, Brno
Finančnímu výboru byla předložena k projednání žádost o vzdání se práva na úhradu již
zaplacené částky ve výši 91.532 Kč nájemců ……………, …………………………….
Bod představila vedoucí BO JUDr. Fialová.
BcA. Kalousek – jakým předpisem je dáno, pokud se nájemce nepřihlásí k trvalému pobytu
v pronajatém bytu je mu vyměřena sankce ve výši dvojnásobku sjednaného nájemného.
JUDr. Fialová – není to dáno právním předpisem, ale nájemní smlouvou
Mgr. Ing. Mises – kde měl pan ……………… trvalý pobyt?
JUDr. Fialová – v Brně ………………………
Mgr. Ing. Mises – z hlediska rozpočtového určení daní šly tedy peníze Brnu…
Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.05, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
vzdání se práva na úhradu již zaplacené částky ve výši 91.532 Kč (za období 09/2021-03/2022), přičemž
již zaplacená částka k bytu č. …, Kobližná 11, Brno, bude použita na úhradu nájemného předepsaného
nájemcům: ……………………………………….. na budoucí období za byt č. …., Kobližná 11, Brno, za podmínky
úhrady ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů ke dni schválení vzdání se práva
na úhradu ZMČ BS.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

4. Prominutí dluhu – nebytový prostor č. 103, Kounicova 42, Brno
FV ZMČ BS byla předložena k projednání žádost nájemce Domov pro mne, z. s. o prominutí
části dluhu na vyúčtování služeb za rok 2021 ve výši 20.000 Kč, včetně příslušenství, z celkové
částky ve výši 46.584 Kč.
Bod představila vedoucí BO JUDr. Fialová.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.06, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
prominutí části dluhu na vyúčtování služeb za rok 2021 ve výši 20.000 Kč, včetně příslušenství, z
celkové částky ve výši 46.584 Kč, nebytový prostor č. 103, Kounicova 42, Brno, nájemce: Domov pro
mne, z. s., IČO: 653 50 111, s podmínkou úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s
nebytovým prostorem č. 103, Kounicova 42, Brno, nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci,
v němž se konalo zasedání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí části dluhu na vyúčtování služeb za rok
2021 ve výši 20.000 Kč, schváleno.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Zdržel se

Machů
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

5. 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 již zaplaceného nájemného ve výši 18.706 Kč za byt č. 3 a obytné
buňky č. 26, 28, 44, 47 a 48, Bratislavská 40, Brno, za období roku 2022.,
Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.07, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS ke schválení
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 18.706 Kč za byt č. 3 a obytné buňky č.
26, 28, 44, 47 a 48, Bratislavská 40, Brno, za období roku 2022, žadatel: Armáda spásy v České
republice, z. s., IČO: 406 13 411, přičemž částky již zaplaceného nájemného za byt č. 3 a obytné buňky
č. 26, 28, 44, 47 a 48 ve výši 18.706 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: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

6. Žádost o uzavření dohody o splátkách – Jánská 16, Brno
FV ZMČ BS byla předložena k projednání žádost uzavřením dohody o splátkách s žadateli:
…………………………………………………. byt č. …., Jánská 16, Brno, na dlužné nájemné a služby vzniklé
v období 02/2016–12/2018 ve výši 214.969 Kč bez příslušenství.
Bod představila vedoucí BO JUDr. Fialová.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.08, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
doporučuje ZMČ BS souhlasit s
uzavřením dohody o splátkách s žadateli: ………………………………………, byt č. ……, Jánská 16, Brno, na
dlužné nájemné a služby vzniklé v období 02/2016 – 12/2018 ve výši 214.969 Kč bez příslušenství na
dobu 108 měsíců s tím, že 1. - 107. měsíční splátka bude ve výši 2.000 Kč a 108. splátka ve výši 969 Kč,
a dále s tím, že nezaplacením jedné ze splátek v dohodnutém termínu se bez dalšího stane splatným
celý dosud nesplacený dluh, přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem soudního smíru
uzavřeného ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 119 C 34/2019,(s tím, že v případě
snížení předmětné dlužné částky před vydáním usnesení o schválení soudního smíru, bude obsahem
soudního smíru dohoda o splátkách, v níž bude uvedené snížení dlužné částky zohledněno jak ve výši
a období dluhu, tak v počtu splátek a výši poslední měsíční splátky) a jehož obsahem bude dále
prohlášení účastníků, že náklady řízení ponese každý z nich sám, přičemž procesní návrh na uzavření
dohody o splátkách formou soudního smíru musí být podán nejpozději do konce měsíce následujícího
po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody o splátkách.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

7. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2022
Finančnímu výboru byla předložena v souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna
zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 06. 2022. Bod představil Ing. Matejov, vedoucí EO.
K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.09, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2022 a plán výnosů a nákladů vedlejší
hospodářské činnosti k 30. 6. 2022 a
doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2022.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2024–2028
FV ZMČ BS byl předložen Návrh střednědobého výhledu MČ Brno-střed na období 2024-2028.
Bod představil Ing. Matejov, vedoucí EO. Struktura je dána MMB. Ohledně příjmů jsme
především závislí na rozpočtu města, což se týká i větších investičních akcí, kapitálových
výdajů. Je poměrně obtížné plánovat budoucí stav. Nicméně tato povinnost je uložena
zákonem.
Mgr. Ing. Mises – ostatní financování – to se jedná o finanční transfery z MMB?
Ing. Matejov – jedná se o zapojení nevyčerpaných prostředků např. z dotací z jednoho roku do
druhého.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.10, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
projednal
návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2024-2028, a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2024-2028.
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

Omluven

Pro

Omluven

Pro

Pro

Pro

Pro

Nepřítomen

9. Rozpočtová opatření č. 13–18. Informace o přijatých RO
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 13–18 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. 13 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 166. schůzi konané dne 13. 6. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
48 000 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
574 000 Kč – investiční transfer z rozpočtu města na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních,
podzemních a polopodzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
48 000 Kč – použití transferu z Úřadu práce na platy pracovníků zajišťující veřejně prospěšné práce
Odbor životního prostředí
574 000 Kč – použití investičního transferu z rozpočtu města na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních,
podzemních a polopodzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu
Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 168. schůzi konané dne 20. 6. 2022

Příjmy
Odbor ekonomický
48 000 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
303 158,40 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl EU
64 841,60 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl SR
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
416 000 Kč – použití transferu z Úřadu práce na platy pracovníků zajišťující veřejně prospěšné práce
Odbor ekonomický
Přesuny mezi položkami rozpočtové skladby dle schválených smluv o poskytnutí dotace
Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 170. schůzi konané dne 11. 7. 2022
Výdaje
Odbor ekonomický
Přesun mezi položkami rozpočtové skladby dle schválené smlouvy o poskytnutí dotace
Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 171. schůzi konané dne 25. 7. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
55 000 Kč – neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Babí léto a dědský den
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
5 000 Kč – použití dotace na projekt Babí léto a dědský den na osobní výdaje
Kancelář tajemníka
50 000 Kč – použití dotace na projekt Babí léto a dědský den na nákup ostatních služeb
Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 172. schůzi konané dne 8. 8. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
2 522 000 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva kultury pro Kávéesku – divadlo Polárka
274 000 Kč – neinvestiční transfer z MPSV na projekt Obec přátelská seniorům
48 000 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
319 771,15 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl EU
68 394,85 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl SR
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
436 166 Kč – použití transferu z Úřadu práce na platy pracovníků zajišťující veřejně prospěšné práce
Odbor sociální a zdravotní
274 000 Kč – použití transferu z MPSV na projekt Obec přátelská seniorům 2022
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
2 522 000 Kč – použití transferu z Ministerstva kultury pro Kávéesku – divadlo Polárka
Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2022 – schváleno RMČ BS na 173. schůzi konané dne 22. 8. 2022
Příjmy
Odbor ekonomický
457 000 Kč – investiční přijatý transfer od města na dofinancování realizace projektu „Park Pohoda“
Výdaje
Odbor životního prostředí
457 000 Kč – použití investičního přijatého transferu od města na dofinancování realizace projektu
„Park Pohoda“

Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.11, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 13–18 na rok 2022.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

10. Úprava rozpočtu Fondu sociálního
FV ZMČ BS byla předložena k projednání úprava rozpočtu Fondu sociálního, která zahrnuje
následující změny:
Tvorba
Počáteční stav – navýšení o 924 tis. Kč dle stavu fondu k 1. 1. 2022
Zálohový příděl do fondu – nárůst o 1 400 tis. Kč vychází z navýšení přídělu do fondu z 5 % na
6 %, které schválilo ZMČ BS na 24. zasedání dne 9. 2. 2022.
Použití
Příspěvek na dovolenou – snížení o 49 tis. Kč, které zahrnuje následující úpravy:
- 890 tis. Kč – přesun v rámci rozpočtu z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování,
kde někteří zaměstnanci v souladu s kolektivní smlouvou zvolili jinou formu vyplacení tohoto
benefitu. Bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 6/2022.
+1 505 tis. Kč – pokrytí mimořádného příspěvku na dovolenou zaměstnancům ÚMČ Brno-střed
ze zůstatku Fondu sociálního v souladu s platnou kolektivní smlouvou. Bylo schváleno v rámci
rozpočtového opatření č. 12/2022.
- 664 tis. Kč – přesun z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování z toho důvodu, že
někteří zaměstnanci zvolili formu vyplacení příspěvku na stravenkovou kartu. Bylo schváleno
v rámci rozpočtového opatření č. 12/2022.
Příspěvek na stravování – zvýšení o 2 954 tis. Kč, které zahrnuje následující úpravy:
+890 tis. Kč – přesun v rámci rozpočtu z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování,
kde někteří zaměstnanci v souladu s kolektivní smlouvou zvolili jinou formu vyplacení tohoto
benefitu. Bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 6/2022.
+664 tis. Kč – přesun z příspěvku na dovolenou na příspěvek na stravování z toho důvodu, že
někteří zaměstnanci zvolili formu vyplacení příspěvku na stravenkovou kartu. Bylo schváleno
v rámci rozpočtového opatření č. 12/2022.
+1 400 tis. Kč navýšení příspěvku na stravování v souladu s platnou kolektivní smlouvou.
Bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 12/2022.
Pořízení antivirového programu pro zaměstnance – poskytnutí nového benefitu, na který byla
vyčleněna částka 100 tis. Kč. Bylo schváleno v rámci rozpočtového opatření č. 1/2022.
Vzdělávání zaměstnanců – angličtina. Od 1. 9. 2022 bude tento výdaj nově hrazen z Fondu
sociálního. Tento výdaj je zahrnutý v návrhu rozpočtového opatření č. 19/2022
Bod představil Bc. Štika, MBA., LLM.

Stanovisko FV: usnesení č. FV.33.22.12, ze dne 1. 9. 2022
Finanční výbor
projednal
úpravu rozpočtu Fondu sociálního a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
úpravu rozpočtu Fondu sociálního.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
Macurová Drdla Bílek Bundálek Doležal
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen

Kalousek
Pro

Kotas
Pro

Machů
Omluven

Mises
Pro

Oplatek
Omluven

Weinberger
Pro

Předsedkyně FV děkuje všem členům výboru za jejich činnost ve FV ZMČ BS.
Předsedkyně FV děkuje tajemnici FV a vedoucímu Ekonomického odboru MČ BS za poskytnutou
spolupráci.

V Brně, dne 06. 09. 2022

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

