STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Pro 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 15.
června 2016.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá patnáctému zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-střed (dále jen ZMČ BS), zprávu o činnosti za období od 21. dubna 2016
do 3. června 2016
V uvedeném období jednal FV třikrát:
30. zasedání FV konané dne 11. 5. 2016
31. zasedání FV konané dne 25. 5. 2016
32. zasedání FV konané dne 3. 6. 2016
Hlavní projednávaná témata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Návrh závěrečného účtu za rok 2015 a účetní uzávěrka za rok 2015
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2016
Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 3. 2016
Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 4. 2016
Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2016
Finanční investiční transfery
Finanční neinvestiční transfery

K jednotlivým tématům:
1. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 a účetní uzávěrka za rok 2015
Ekonomický odbor předložil „Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno-střed“
podle jednotlivých kapitol. Také audit provedený společností FSG Finaudit, s.r.o.
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.31.16.04, kterým projednal a vzal na vědomí
závěrečný účet roku 2015 a účetní uzávěrku MČ Brno-střed za rok 2015.
Odsouhlasil celoroční hospodaření, postoupil věc k projednání v RMČ a doporučil
ke schválení v ZMČ.
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2. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2016
Kromě podrobné sestavy předložil Ekonomický odbor přehlednou Důvodovou
zprávu v členění podle jednotlivých kapitol a odborů.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.32.16.05, kterým zprávu
doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.
3. Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 3. 2016
Ekonomický odbor předložil obvyklý tabelární přehled.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.30.16.06, kterým vzal
předloženou zprávu na vědomí.
4. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 4. 2016
Ekonomický odbor předložil obvyklý tabelární přehled.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.32.16.09, kterým vzal
předloženou zprávu na vědomí.
5. Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2016
Předmětem je zapojení investičního transferu přijatého z MMB pro rekonstrukce
plánované na MŠ a ZŠ zřizovaných MČ-BS.
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.30.16.04, kterým doporučil RO č. 7
k projednání a ke schválení v RMČ-BS.
6. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2016
Předmětem je zapojení neinvestičního transferu přijatého z MPSV pro výkony státní
správy zabezpečované sociálním odborem MČ-BS.
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.31.16.05, kterým doporučil RO č. 8
k projednání a ke schválení v RMČ-BS.
7. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2016
Předmětem je zapojení dotací z MMB do rozpočtu OŠSKM, OŽP a OISBD
schválené na 18. zasedání ZMB dne 17.5.2016. Týká se to i Sportovního a
rekreačního areálu Kraví hora, který je pod rozpočtem OŠSKM.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.32.16.06, kterým RO č. 9
doporučil RMČ k projednání a ke schválení.
8. Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2016
Předmětem je zapojení daňových příjmů a příjmů z prodeje majetku města do
rozpočtu MČ-BS. Zapojení financí se týká: Odboru kanceláře starosty a vnějších
vztahů, Oddělení matrika, Odboru informatika, Odboru ekonomického, Odboru
obchodu, dopravy a služeb, Odboru OŠSKM, Odboru ŽP, Odboru územního řízení
a stavebního úřadu, a Odboru OISBD.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.32.16.07, kterým RO č. 10
doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.
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9. Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2016
Předmětem je převod nevyčerpaných dotací od MMB z roku 2015 do roku 2016.
Týká se OŠSKM a OISBD. Dále jsou zde zahrnuty přesuny v rámci OŽP a OŠSKM.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.32.16.08, kterým RO č. 11
doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.
10. Finanční investiční transfery
Finanční výbor přijal k projednání dvě žádosti o investiční dotace na stavbu
sportovních zařízení. Obě žádosti byly předem projednány i v komisi školské (KpŠ)
a v komisi mládeže sportu a kultury (KMKS) s kladnými doporučeními.
a) TJ Sokol Brno I, spolek
Jedná se o Dětské centrum Sokola Brno I. K projednání byla přiložena žádost se
zprávou a dokumentací.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.32.16.04a, kterým
doporučil žádost RMČ k projednání a ZMČ ke schválení v požadované výši.
b) Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, církevní nebo
náboženská společnost
Jedná se o školní hřiště žadatele. K projednání byla přiložena žádost se zprávou
a dokumentací.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.32.16.04b, kterým
doporučil žádost RMČ k projednání a ZMČ ke schválení v požadované výši.
11. Finanční neinvestiční transfery
Viz Příloha č. 1
Předložení žádosti do finančního výboru předchází projednání v odborných
komisích RMČ BS: „Komise mládeže, kultury a sportu“ (KMKS) a „Komise pro
oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí“ (KSZOZ).
Žádosti o dotace jsou ve FV projednávány jednotlivě, na základě podkladů
předkládaných Odborem ekonomickým. Před projednáním každé žádosti o dotaci je
FV informován o doporučeních odborných komisí.
Od července 2015 jsou všechna podání žádostí po přijetí vyhodnocena a opatřena
tabulkou z hlediska historie od roku 2010 do současnosti. Takto jsou kopírována pro
všechna další jednání včetně Finančního výboru a Zastupitelstva. Tímto mají
posuzující osoby na všech stupních stejnou a komfortní informovanost o historii
žadatele.

Pozvánky s programem na zasedání FV jsou rozesílány týden před zasedáním. Členové
FV dostávají v předstihu materiály v tištěné formě k prostudování.
Od 7. zasedání je zaznamenáváno jmenovité hlasování.
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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 roce 2016 je … 77 %
Předseda FV děkuje paní tajemnici a panu vedoucímu OE za včasnou přípravu podkladů.

V Brně, dne 7. 6. 2016

Ing. Bohumil Bílek
předseda Finančního výboru ZMČ BS

Příloha č. 1:
„Finanční neinvestiční transfery projednávané na 31. a 32. zasedání FV“
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Příloha č. 1 ke Zprávě o činnosti Finančního výboru pro 15. Zasedání ZMČ BS
Finanční neinvestiční transfery projednávané na 31. a 32. zasedání FV
Hašle, z. s., Kosmonautů 17, 625 00 Brno, IČO: 01937235
žádost: 20 000,- Kč na Koncert pro handicapované děti
FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer.
(usnesení nebylo přijato)
Větrné mlýny s. r. o., Dominikánská 348/9, 602 00 Brno, IČO: 29279194
žádost: 20 000,- Kč na Měsíc autorského čtení 2016
FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer 7 000,- Kč.
(usnesení bylo přijato)
TRINNNO, z. s., Mojmírova 732, 686 03 Staré Město, IČO: 03640019
žádost: 18 000,- Kč na divadelní inscenaci Dokonalost
FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer 5 000,- Kč.
(usnesení nebylo přijato)
TJ Kraví Hora Brno, z. s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČO: 22828397
žádost: 20 000,- Kč na tenisový a sportovní den na Kraví Hoře
FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer 15 000,- Kč.
(usnesení bylo přijato)
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina 14. TSP Zeměpisná společnost „Po cestách vlasti“,
Lidická 50, 658 12 Brno, IČO: 64327272
žádost: 20 000,- Kč na obnovu táborového vybavení
FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer 10 000,- Kč.
(usnesení bylo přijato)
Kunštát PRO FUTURO o. p. s. Atelier KREAT, Pod Hotelem Rudka 252, 679 72 Kunštát, IČO:
29193478
žádost: 18 000,- Kč na odborný workshop pro lektory výtvarných ateliérů a výtvarníky
s handicapem
FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer.
(usnesení bylo přijato)
rovAn PROMO STUDIO s. r. o., Veselá 5, 602 00 Brno, IČO: 29298431
žádost: 20 000,- Kč na Brno v pohybu 2016
FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer 15 000,- Kč.
(usnesení bylo přijato)
Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno, zapsaný ústav, Hybešova 956/1, 602 00
Brno, IČO: 04472691
žádost: 20 000,- Kč na finále celostátní pěvecké soutěže „Slavíci ve školní lavici“
FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer ve výši 10 000,- Kč
(usnesení bylo přijato)
TJ Sokol Brno I, spolek, Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČO: 00557650
žádost: 40 000,- Kč na sportovní soustředění talentované mládeže
FV ZMČ BS postupuje věc RMČ BS a doporučuje ZMČ ke schválení finanční neinvestiční
transfer ve výši 15 000,- Kč
(usnesení bylo přijato)
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Spolek Solnička, z. s., Synalov 38, 679 23 Synalov, IČO: 02642930
žádost: 16 000,- Kč na dětský den se Solničkou
FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer 8 000,- Kč
(usnesení bylo přijato)
RC model klub Brno, modelářský klub, p. s., Křenová 89/19, 602 00 Brno, IČO: 56268784
žádost: 19 000,- Kč na Jets over Czech – přehlídka modelů
FV ZMČ BS nedoporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer
(usnesení nebylo přijato)
MgA. František Chaloupka, PhD., OSVČ/Kytarový institut/, Kounicova 572/91, 602 00 Brno,
IČO: 03757811
žádost: 10 000,- Kč
FV ZMČ BS doporučuje RMČ BS ke schválení finanční neinvestiční transfer 7 000,- Kč
(usnesení bylo přijato)

6

