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
14. února 2018.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu
o činnosti za období od 14. prosince 2017 do 31. ledna 2018
V uvedeném období byl FV svolán jedenkrát:
53. zasedání FV dne 31.1.2018
Hlavní projednávaná témata:
1.
2.
3.
4.
5.

Plán výnosů a nákladů VHČ k 30.11.2017
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018. Informace o přijatém RO
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018
Zásady tvorby, hospodaření a používání Fondu zaměstnavatele

K jednotlivým tématům:
1. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 11. 2017
Ekonomický odbor předložil obvyklý tabelární přehled plnění plánu.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.53.18.03, kterým vzal
vyhodnocení plánu výnosů a nákladů VHČ k 30. 11. 2017 na vědomí.
2. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018. Informace o přijatém RO
Jedná se o použití dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených
s konáním volby prezidenta ČR.
Finanční výbor přijal informaci o přijatém rozpočtovém opatření v kompetenci
RMČ a přijal usnesení č. FV.53.18.04, kterým vzal rozpočtové opatření č. 1 na
vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018
V roce 2017 byl v rámci ÚMČ zřízen Odbor pečovatelské služby s účinností od
1. 1. 2018. Odbor se oddělil od Odboru sociálního a zdravotního a RO č. 2 se
převádí výdaje související s provozem pečovatelské služby a centra denních
služeb z Odboru sociálního a zdravotního na Odbor pečovatelské služby.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.53.18.05, kterým RO č. 2
doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.
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4. Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018
Navržené RO řeší přesuny nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017
do rozpočtu roku 2018.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.53.18.06, kterým RO č. 3
doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.
5. Zásady tvorby, hospodaření a používání Fondu zaměstnavatele
Ekonomický odbor předložil návrh zásad, které reagují na založení organizační
složky ÚMČ „Správa nemovitostí“. Je také navrženo navýšení přídělu do fondu
o jedno procento z celkového objemu vyplacených hrubých mezd zaměstnanců
od 1. 1. 2019.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.53.18.07, kterým návrh
zásad doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.

-----

Pozvánky s programem k projednání ve FV jsou rozesílány týden před zasedáním.
Členové FV dostávají v předstihu materiály k prostudování. Běžné materiály jsou
členům předkládány v tištěné podobě. Objemné materiály jsou předkládány jen
v elektronické podobě, v tištěné podobě jen na vyžádání a jsou k dispozici při
jednání. Od 46. zasedání jsou všechny projednávané materiály ukládány také v
elektronické podobě na úložišti.
Od 7. zasedání je zaznamenáváno jmenovité hlasování.
FV spolupracuje zejména s Odborem ekonomickým. K bodům předkládaným
odborem podává vysvětlení vedoucí odboru, pan Ing. Tomáš Matejov. Po
rozpravě probíhá hlasování.
FV má schválený harmonogram zasedání pro rok 2018 ve vazbě na plánované
termíny ZMČ.
Účast členů na zasedání byla v roce 2017 v 1. pololetí 68 % a v 2. pololetí 82%.
Předseda FV děkuje paní tajemnici a panu vedoucímu OE za včasnou přípravu
podkladů.

V Brně, dne 5. 1. 2018

Ing. Bohumil Bílek
předseda Finančního výboru ZMČ BS
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