STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Pro 19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den
8. února 2017.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá devatenáctému zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období od 24. listopadu 2016
do 25. ledna 2017
V uvedeném období jednal FV dvakrát:
41. zasedání FV dne 11. 1. 2017
42. zasedání FV dne 25. 1. 2017
Hlavní projednávaná témata:
1.
1.1
1.2
1.3

Finanční neinvestiční transfery:
V oblasti Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity – 1. kolo
V oblasti Zdravotní, sociální a občanské záležitosti – 1. kolo
V oblasti Životní prostředí a péče o zeleň – 1. kolo

2. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 11. 2016
3. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017
4. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017
5. Zásady tvorby, hospodaření a používání Fondu zaměstnavatele ÚMČ
Brno-střed
K jednotlivým tématům:
1. Finanční neinvestiční transfery:
1.1 V oblasti Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity – 1. kolo
Příjem žádostí byl ukončen k 30.11.2016. Bylo projednáno 15 žádostí
v celkové výši nepřesahující stanovený předpoklad 300 000,-Kč.
1.2 V oblasti Zdravotní, sociální a občanských záležitostí – 1. kolo
Příjem žádostí byl ukončen k 30.11.2016. Bylo projednáno 13 žádostí
v celkové výši nepřesahující stanovený předpoklad 200 000,-Kč.
1.3 V oblasti Životní prostředí a péče o zeleň – 1. kolo
Příjem žádostí byl ukončen k 21.12.2016. Bylo projednáno 5 žádostí
v celkové výši nepřesahující stanovený předpoklad 70 000,- Kč
Další podrobnosti k novému systému dotací jsou uvedeny zde:
http://www.brno-stred.cz/dotace-a-zastity
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Finanční výbor dokončil projednání 1. kola žádostí v systému pro rok 2017. Po
vyhodnocení nové situace přijal FV usnesení, kterým navrhuje změnu v
projednávání žádostí.
Usnesení č. FV.42.17.08a, ze dne 25. 1. 2017
Finanční výbor se zabýval systémem projednávání žádostí o dotace a
navrhuje, že nebude nadále projednávat jednotlivé žádosti, jejichž schválení
přísluší RMČ. Jednotlivě by pak projednával jen žádosti příslušející ke
schválení v ZMČ.
2. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 11. 2016
Ekonomický odbor předložil obvyklý tabelární přehled.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.41.17.05, kterým vzal
předloženou zprávu na vědomí.
3. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2017
Předmětným RO jsou přesouvány nevyčerpané účelové výdaje rozpočtu roku
2016 do rozpočtu roku 2017. Podrobný rozpis je v podkladech 19. ZMČ.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.42.17.05, kterým RO č. 1
doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.
4. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017
Předmětným RO jsou přesouvány prostředky na dotace fyzickým a
právnickým osobám z rozpočtu Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
pod Odbor ekonomický. Výše prostředků odpovídá celkové výši vypsaných
dotačních programů na rok 2017.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.42.17.06, kterým RO č. 2
doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.
5. Zásady tvorby, hospodaření a používání Fondu zaměstnavatele ÚMČ
Brno-střed
Novými Zásadami je navrženo zvýšení odvodů z celkového objemu
vyplacených hrubých mezd zaměstnanců do Fondu zaměstnavatele ÚMČ
Brno-střed z dosavadních 3% na 4%.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.42.17.05, kterým
doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení Zásady tvorby, hospodaření
a používání Fondu zaměstnavatele ÚMČ Brno-střed.
----Pozvánky s programem na zasedání FV jsou rozesílány týden před zasedáním.
Členové FV dostávají v předstihu materiály v tištěné formě k prostudování.
Materiály s obsáhlejšími tabulkami jsou (budou) od ledna 2017 zasílány také
v elektronické podobě.
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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.
Účast členů výboru na zasedáních v 2. pololetí roku 2016 je 73 %.
FV má přijatý základní harmonogram zasedání pro rok 2017 ve vazbě na
plánované termíny ZMČ.
Předseda FV děkuje paní tajemnici a panu vedoucímu OE za včasnou přípravu
podkladů.

V Brně, dne 23. 1. 2017
Doplněno dne 26. 1. 2017

Ing. Bohumil Bílek
předseda Finančního výboru ZMČ BS

Příloha č. 1:
Finanční neinvestiční transfery projednávané na 41. a 42. zasedání FV
v oblasti Kultura, sport, vzdělávací a volnočasové aktivity – 1. kolo
Příloha č. 2:
Finanční neinvestiční transfery projednávané na 41. a 42. zasedání FV
v oblasti Zdravotní, sociální a občanských záležitostí – 1. kolo
Příloha č. 3:
Finanční neinvestiční transfery projednávané na 42. zasedání FV
v oblasti Životní prostředí a péče o zeleň – 1. kolo
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