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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 28. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 02.05.2018

Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2018
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha č. 1 – navrh rozpoctoveho opatreni c. 10 na rok 2018

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
rozpočtové opatření č. 10 na rok 2018, které tvoří přílohu č.
1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:
RMČ BS materiál projednala na svém 186. zasedání dne 23. 4.
2018 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2018/186/05 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2018
RMČ BS na 186. schůzi, konané dne 23.04.2018,
projednala
rozpočtové opatření č. 10 na rok 2018, které tvoří přílohu č.
1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 10 na rok 2018, které
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS
nejbližším zasedání ZMČ BS.

Vytvořeno 25.04.2018 10:05:26
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Termín: 25.04.2018
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík

Bořecký

Butula

pro

pro

pro

Doležel Dumbrovská Dvořák Flamiková Landa
pro

pro

pro

pro

Oplatek

Schwab

Švachula

pro

pro

pro

pro

Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 55. zasedání
dne 18. 4. 2018 s výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV 55.18.05 ze dne 18. 4. 2018
Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 10 na
2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a

rok

doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové
opatření
č.
10
na rok 2018 za předpokladu, že bude pro ZMČ BS předložena
rozšířená důvodová zpráva.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Usnesení bylo přijato.
Bílek Soukalová
Pro

Bezvodová Dvořák Pazdírek Krčmařová Butula Ručka

Zdržela se Zdržela se

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Pelikán

Stankovič

Šťástka

Nepřítomen

Pro

Nepřítomen

ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu
v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Příjmy
Odbor ekonomický
800 000 – zapojení předpokládaného vyššího výnosu daně z VHČ
za rok 2017
Výdaje
Odbor právní a organizační
800 000 Kč – služby spojené s implementací nařízení GDPR –
obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
pro Úřad MČ Brnostřed a pro příspěvkové organizace zřízené MČ BS.
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V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č.
2016/679 o ochraně
fyzických
osob
v souvislosti
se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "nařízení"), které
nabyde účinnosti ke dni 25.5.2018 jsou na obce kladeny v
oblasti ochrany osobních údajů nové nároky, mimo jiné
povinnost jmenovat pověřence dle článku 37 nařízení a další
povinnosti vázáné na správce a zpracování osobních údajů v
jednotlivých agendách. V období než nařízení nastoupí v
účinnost je třeba se na jeho požadavky připravit a to např.
zmapováním procesů a vytvoření karet osobních údajů pro
jednotlivá zpracování osobních údajů v návaznosti na procesy
(agendy).
Tato
implementace
vyžaduje
vysokou
odbornou
způsobilost a znalost nařízení a zejména časovou náročnost. Co
se týče pověřence pro ochranu osobních údajů, jak jej vyžaduje
čl. 37 nařízení, vzhledem k tomu, že z výběrového řízení se
nepodařilo
vybrat
vhodného
uchazeče,
je
pověřenec
a
implementace nařízení zajištěny externím subjektem, advokátní
kanceláří Křížka Kuckirová Legal, s.r.o., IČ: 06930263, se
sídlem Kounicova 63 v Brně. Vzhledem k tomu, že MČ BS je
zřizovatelem 38 příspěvkových organizací a tyto si nejsou
schopny implementaci a osobu pověřence zajistit z vlastních
prostředků, MČ Brno-střed zajistila tyto služby i příspěvkové
organizace
zřízené
MČ Brno-střed.
Smlouva
na
zajištění
uvedených služeb je uzavřena na dobu určitou, a to do
31.12.2018 s tím, že v průběhu měsíce prosince 2018 bude
vyhodnocena dosavadní spolupráce a dopad nařízení na chod MČ
BS i příspěvkových organizací.
Vzhledem k tomu, že celkové odhadované náklady pro městskou
část Brno-střed a její příspěvkové organizace dosáhnou pro rok
2018 částky 800 000 Kč, pan starosta požádal pana primátora o
finanční
příspěvek
na
zajištění
implementace
a
služeb
pověřence pro MČ Brno-střed a její příspěvkové organizace, a
to na základě usnesení č. RMČ/2018/182/56, přijaté 182. RMČ BS
konanou dne 26.3.2018.
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Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 10
na rok 2018
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

186. RMČ BS 23. 4. 2018
28. ZMČ BS 2.5.2018

Návrh rozpočtového opatření č. 10 na rok 2018 v Kč
Příjmy

§
2500
2500

Pol.

ÚZ

ORG

Text
Odbor ekonomický
Daň z příjmu právnických osob za obce - hospodářská činnost
Zvýšení/snížení příjmů celkem

1122

Upravený rozpočet
k 13. 4. 2018
16 513 000,00
16 513 000,00

Úprava + 800 000,00
800 000,00

Rozpočet po změně
17 313 000,00
17 313 000,00

Výdaje

Odbor
§
Pol.
2000
2000 6171 51XX

ÚZ

ORG
0100102000000

Text
Odbor právní a organizační
Činnost místní správy
Zvýšení/snížení výdajů celkem

Upravený rozpočet
k 13. 4. 2018
856 000,00
856 000,00

Úprava + 800 000,00
800 000,00

Rozpočet po změně
1 656 000,00
1 656 000,00

