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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 16. 09. 2020.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období
od 03.06.2020.2020 do 07.09.2020.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:
16. zasedání FV dne 10. 06. 2020
17. zasedání FV dne 25. 06. 2020
18. zasedání FV dne 03. 09. 2020
Hlavní projednávaná témata:
16. zasedání FV dne 10. 06. 2020

1. Junák český skaut, okres Brno-město, z.s. - darovací smlouva
2. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
17. zasedání FV dne 25. 06. 2020

1. Aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna,
městské části Brno-střed
2. Návrh aktualizace směrnice č. 20 k zabezpečení zákona o finanční kontrole - 3. vydání
3. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
4. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021
5. Rozpočtová opatření č. 7 a 8. Informace o přijatých RO.
6. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 4. 2020
18. zasedání FV dne 03. 09. 2020

1. Podnět zastupitele JUDr. Závodského - EURO AWK
2. Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 34, Brno
3. Žádost o vzdání se práva - Kamenná čtvrť 29, Brno
4. Žádost o prominutí pohledávky - Kobližná 9, Brno
5. Žádost o prominutí pohledávky - Nádražní 4, Brno
6. Rozpočtová opatření č. 10-14. Informace o přijatých RO
7. Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020
8. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2020
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2022-2026
10. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2020
11. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

K jednotlivým tématům:
16. zasedání FV dne 10. 06. 2020
1) Junák český skaut, okres Brno-město, z.s. - darovací smlouva
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen k projednání návrh na poskytnutí finančního daru ve výši
50.000,- Kč spolku Junák český skaut, okres Brno-město, Moravské náměstí 12, 602 00 Brno IČ: 621
57 302. Dobrovolníci z řad brněnských skautů během prvních dní nouzového stavu zajistilo pro Úřad
městské části Brno-střed distribuci 25 000 kusů letáků se základními informacemi a důležitými
telefonními čísly do bytových domů na nástěnky a do schránek občanů. Zajistili tak informovanost
zvlášť pro starší občany, kteří na začátku nouzového stavu neměli dostatečné informace, kam se v Brně
obrátit o pomoc, kde získají přesné bližší informace a podobně. V době, kdy skauti distribuovali letáky,
měla i Česká pošta pozastaven roznos letáků, takže jejich pomoc byla pro radnici naprosto klíčová. V
průběhu nouzového stavu pak skauti opět pomohli, a to roznosem roušek pro občany starší 70 let,
kterých žije v městské části Brno-střed téměř 8 300, a kteří reagovali na dopis od městské části s
nabídkou doručení bavlněných roušek přímo do jejich domácností. Během několika týdnů, kdy akce
probíhala, skauti roznesli něco přes 4 000 roušek na téměř 2 000 adres. Jejich rychlá pomoc, včetně
trasování roznášky, opět velice pomohla. Obě roznášky skauti vykonávali bez nároku na jakoukoliv
odměnu. MČ BS by ráda jejich snahu ocenila a podpořila darem další rozvoj jejich klubové činnosti.
Schvalovaný výdaj je v souladu se schváleným rozpočtem MČ BS na rok 2020. Dle zákona o obcích (§
85, písm. b) musí poskytnutí peněžitých i věcných darů nad 20 000 Kč schválit zastupitelstvo.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.16.20.03, ze dne 10. 6. 2020, kterým doporučil ZMČ
BS souhlasit s poskytnutím finančního daru ve výši 50.000,- Kč spolku Junák český skaut, okres Brnoměsto, Moravské náměstí 12, 602 00 Brno IČ: 621 57 302.
2) Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020
Finančnímu výboru 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. Navrhované změny:
Výdaje
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže 300 000 Kč – přesun výdajů v rámci rozpočtu odboru na
poskytnutí investičního transferu ŠJ Horní na nákup plynového varného kotle.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.16.20.04, ze dne 10. 6. 2020, kterým doporučil ZČ
BS schválit rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020.

Body projednané na 16. zasedání FV ZMČ BS byly na programu ZMČ BS dne 10.06.2020.

17. zasedání FV dne 25. 06. 2020

1) Aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části
Brno-střed
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen návrh aktualizace Směrnice k procesu poskytování dotací
zahrnuje následující změny:
Upřesnění procesu předání příslušných dokumentů ke kontrole vyúčtování dotací(veřejnoprávní
smlouva a kopie žádosti). U vzoru dotačního programu, v rámci způsobilých a nezpůsobilých výdajů,
došlo ke změně v čerpání dotace na mzdové a ostatní osobní náklady včetně odvodů na sociální a
zdravotní pojištění příjemce dotace a zaměstnanců příjemce dotace. Mezi způsobilé výdaje byly
zahrnuty výdaje nepřesahující 60 % poskytnuté dotace na úhradu mezd, ostatních osobních nákladů
(DPP, DPČ) a odvodů na sociální a zdravotní pojištění příjemce dotace a zaměstnanců příjemce dotace.
U nezpůsobilých výdajů na úhradu cestovních náhrad bylo doplněno, že se jedná pouze o výdaje nad
rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování
dotace, jejíž výše nepřesahuje 10.000 Kč, prokazuje příjemce pouze doručením závěrečné zprávy o
splnění účelu podporovaného projektu a nemusí již tedy vyúčtovávat jednotlivé doklady.
Byly upraveny podmínky u podání projektů, a to o možnost podat žádost elektronicky prostřednictvím
datové schránky.
Předsedkyně FV, Mgr. Bc. Macurová, jakožto iniciátor aktualizace předmětné směrnice seznámila členy
s problematikou. Host jednání, Mgr. Navrkalová, vedoucí Odd. VAK, doplnila informace související
s procesem kontroly poskytnutých dotací. Do diskuze se zapojili: BcA. Kalousek, Ing. Bílek, Mgr.
Oplatek, p. Blaštíková, Mgr. Jílková. Z diskuze vzešel návrh usnesení od BcA. Kalouska o kterém bylo
hlasováno č. FV.17.20.03.01, následně bylo hlasováno o návrhu v původním znění – usnesení č.
FV.17.20.03.02.
Finanční výbor po projednání nepřijal usnesení č.. FV.17.20.03.01, ze dne 25. 6. 2020, kterým by
souhlasil s návrhem aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města
Brna, městské části Brno-střed včetně vzoru dotačního programu dle přílohy č. 1 a 2, s tím, že
vyúčtování dotace, jejíž výše přesahuje částku 15.000 Kč, musí obsahovat závěrečnou zprávu o splnění
účelu podporovaného projektu, vyplněný formulář vyúčtování dotace a kopie dokladů prokazujících
použití dotace, a doporučil RMČ BS návrh aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z
rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed včetně vzoru dotačního programu schválit.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.17.20.03.02, ze dne 25. 6. 2020, kterým souhlasil s
návrhem aktualizace směrnice k procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské
části Brno-střed včetně vzoru dotačního programu z hlediska právního s tím, že formulář „Vzor
dotačního programu“ bude doplněn v bodu „12) Podmínky podání projektů“ o možnost podat žádost
elektronicky prostřednictvím datové schránky a doporučil RMČ BS návrh aktualizace směrnice k
procesu poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed včetně vzoru
dotačního programu schválit.

2) Návrh aktualizace směrnice č. 20 k zabezpečení zákona o finanční kontrole - 3. vydání
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen k projednání návrh nového vydání č. 3 směrnice č. 20 k
zabezpečení zákona o finanční kontrole (dále jen „směrnice“).
Mezi významné navrhované změny patří:
- Doplnění postupu předběžné řídící kontroly u příjmových operací dle stanoviska CHJ č. 1/2019
Ministerstva financí ČR.
- Úprava článku 5b - I. předběžná kontrola před vznikem závazku probíhá: „… před odesláním
objednávky“ změna textu na „…před podpisem objednávky (datum a podpis v kolonce „objednatel“).
- Zrušení věcné kontroly dle směrnice č. 9 u objednávek/smluv/IP do 50 tis. Kč bez DPH včetně.

- U objednávek/smluv/IP nad 50 tis. Kč do 200 tis. Kč bez DPH včetně je tato kontrola nahrazena
průběžnou kontrolou v IS Ginis (EPK), u vyšších limitů podléhá závazek schválení materiálu v RMČ
BS.
- Doplnění bodu b) odstavce 2.2 o provádění průběžné kontroly u realizovaných veřejných výdajů v
rámci IS Ginis (EPK): u objednávek, smluv a individuálních příslibů nad 50 tis. Kč bez DPH do 200 tis.
Kč bez DPH včetně a nad 200 tis. Kč bez DPH.
- Doplnění slova koncese u průběžné a následné kontroly zejména u veřejných zakázek, jejichž
předpokládaná výše plnění celkové zakázky/koncese je nad 1 mil. Kč bez DPH.
- Aktualizace textu v čl. 8 na straně 21 dle vyhlášky č. 274/2018 Sb., kterou se mění prováděcí vyhláška
č. 416/2004 Sb.: „PO MČ BS předkládají zprávy o výsledcích finančních kontrol zasláním informace o
závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol podle § 22 odst. 5 zákona v elektronické podobě
prostřednictvím informačního systému Ministerstva financí…“ Dochází tak k odstranění administrativní
zátěže, zefektivnění celého procesu odevzdávání zpráv a odstranění duplicit ve vykazování. Orgány
veřejné správy postupují dle této vyhlášky od roku 2020.
Výše uvedené návrhy změn vychází z praxe, z novely prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole,
dále ze stanoviska CHJ č. 1/2019 Ministerstva financí ČR k průběhu předběžné řídící kontroly u
příjmových operací a také z doporučení OKO MMB.
Mgr. Navrkalová, vedoucí Odd. VAK, seznámila členy FV s navrhovanými změnami.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.17.20.04, ze dne 25. 6. 2020, doporučil RMČ BS
schválit návrh aktualizace Směrnice č. 20 k zabezpečení zákona o finanční kontrole (3. vydání).
3) Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen návrh Statutárního města Brna ohledně změny obecně
závazné vyhlášky č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
Rada města Brna na R8/088. schůzi, konané dne 3.6.2020 souhlasila se záměrem změny obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek, spočívající ve vypuštění Článku 76, odst. 10a.
Současně RMB souhlasila se záměrem stanovení celkového objemu příjmů, které město Brno postoupí
do rozpočtů městských částí v roce 2021, maximálně do výše 100 % schváleného rozpočtu roku 2020.
Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/41. zasedání dne 4. 9. 2018 schválilo úpravu Statutu města Brna
doplněním odst. 10a v článku 76, na jejímž základě mají městské části zajištěn podíl na minimálně 20
% skutečných daňových výnosech města Brna. Statut města Brna současně stanoví, že v případě
meziročního poklesu daňových výnosů města nebudou postoupené příjmy městským částem kráceny,
ale zůstanou minimálně na úrovni předchozího roku.
Stávající znění čl. 76 odst. 10a Statutu města Brna: Částka ve výši hodnoty, o kterou 20% z daňových
příjmů města dle zákona upravujícího rozpočtové určení daní (mimo příjmy z daně z příjmů právnických
osob v případech, kdy poplatníkem je město a současně nejde o daň vybíranou srážkou podle zvláštní
sazby) pro rok předcházející roku, v němž je stanovován objem finančních prostředků dle článku 76
odst. 23 tohoto Statutu, převyšuje souhrn příjmů dle článku 76 odst. 8, 9, 10 a 10a tohoto Statutu aktuálně
stanovených pro postoupení do rozpočtu městské části, přičemž součet příjmů dle článku 76 odst. 8, 9,
10 a 10a postoupených do rozpočtů městských částí celkem, nesmí být nižší než součet příjmů dle článku
76 odst. 8, 9, 10 a 10a postoupených do rozpočtů městských částí celkem v aktuálním roce, pokud
Zastupitelstvo nestanoví částku vyšší. Tato částka se rozdělí mezi městské části způsobem uvedeným v
článku 76 odst. 9 tohoto Statutu.
V případě zrušení odst. 10a článku 76 Statutu města Brna by MČ BS neměla zaručený podíl na daňových
výnosech města a objem neúčelové dotace pro městské části na daný rok by byl vždy určen výhradně
rozhodnutím Zastupitelstva města Brna.
Pro MČ BS je úprava Přechodných ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek v tom smyslu, že pro rok
2021 se ustanovení odst. 10a článku 76 Finanční hospodaření, v části IV. Hospodaření města a
městských částí nepoužije, vhodnější z hlediska predikce rozpočtových příjmů MČ BS.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.17.20.05, ze dne 25. 6. 2020, kterým vzal na vědomí
záměr stanovení celkového objemu příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v
roce 2021, maximálně do výše 100 % schváleného rozpočtu roku 2020,
nesouhlasí se změnou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, spočívající ve vypuštění odst. 10a článku 76 Finanční
hospodaření v části IV. Hospodaření města a městských částí,
souhlasí s doplněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek tak, že v části V. Ostatní ustanovení se v článku 83 v
odst. 4 dosavadní text se nahrazuje textem „Ustanovení článku 76 odst. [10a] tohoto Statutu se nepoužije
pro stanovení objemu finančních prostředků postoupených do rozpočtu městské části dle článku 76 odst.
[8] až [10a] tohoto Statutu pro rok 2021“ , a doporučil ZMČ BS souhlasit s doplněním obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek, v tom smyslu, že v části V. Ostatní ustanovení se v článku 83 v odst. 4 dosavadní text se
nahrazuje textem „Ustanovení článku 76 odst. [10a] tohoto Statutu se nepoužije pro stanovení objemu
finančních prostředků postoupených do rozpočtu městské části dle článku 76 odst. [8] až [10a] tohoto
Statutu pro rok 2021“.
5) Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen k projednání harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021
dle přílohy č. 1.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.17.20.06, ze dne 25. 6. 2020, kterým doporučil RMČ
BS schválit harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021.
6) Rozpočtová opatření č. 7 a 8. Informace o přijatých RO
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovým opatřením č. 7 a 8 na rok 2020, které bylo schváleno RMČ
BS.
Předmětná rozpočtová opatření zahrnovaly tyto úpravy rozpočtu:
Rozpočtové opatření č. 7 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 68. schůzi konané dne 25. 5. 2020:
Příjmy
Odbor ekonomický
24 714 Kč – neinvestiční transfer od Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl EU
5 286 Kč - neinvestiční transfer od Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl SR
7 941 000 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění sociálně právní ochrany
dětí
2 100 000 Kč – neinvestiční transfer od Odboru památkové péče MMB na akci Moravské nám. – památník vítězství
Rudé armády nad fašismem; restaurování 2ks flambonů.
18 720 000 Kč – investiční zápůjčka z Fondu bytové výstavby města Brna na kompletní rekonstrukci bytového
domu Vídeňská 11
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
30 000 Kč – použití transferu od Úřadu práce ČR na platy pracovníků zajišťující veřejně prospěšné práce
5 745 000 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění platů pracovníků
zajišťující sociálně právní ochranu dětí Odbor sociální a zdravotní 2 196 000 Kč - použití neinvestičního transferu
z Ministerstva práce a sociálních věcí na výdaje související se zajištěním sociálně právní ochrany dětí. Odbor
životního prostředí
2 100 000 Kč – použití neinvestičního transferu od Odboru památkové péče MMB na akci Moravské nám. –
památník vítězství Rudé armády nad fašismem; restaurování 2ks flambonů.

Odbor investiční a správy bytových domů
18 720 000 Kč – použití investiční zápůjčka z Fondu bytové výstavby města Brna na kompletní rekonstrukci
bytového domu Vídeňská 11
Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 70. schůzi konané dne 8. 6. 2020:
Výdaje
Kancelář starosty a vnějších vztahů 50 000 Kč – přesun prostředků v rámci rozpočtu odboru na poskytnutí daru
organizaci Junák – český skaut

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.17.20.07, ze dne 25. 6. 2020, kterým vzal na vědomí
rozpočtová opatření č. 7 a 8 na rok 2020.

7) Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 4. 2020
Finanční výbor ZMČ BS byl Ekonomickým odborem informován o stavu výnosů a nákladů VHČ
k 30.4.2020.
Celkové výnosy k 30. 4. 2020 dosáhly výše 115 774 tis. Kč a jsou tvořeny především výnosy z
nájemného (106 576 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 70 177 tis. Kč. Největší položkou jsou
náklady na opravy bytových domů (41 836 tis. Kč).
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.17.20.08, ze dne 25. 6. 2020, kterým vzal plán
výnosů a nákladů VHČ k 30. 4. 2020 na vědomí.
18. zasedání FV dne 03. 09. 2020
1) Podnět zastupitele JUDr. Závodského - EURO AWK
Finančnímu výboru ZMČ BS byl postoupen podnět zastupitele JUDr. Záborského na základě usnesení
Kontrolního výboru ZMČ BS č. 2020/21/7 ze dne 16.7.2020, který se týká koncesního řízení na reklamní
plochy a zastávkové přístřešky a smlouvy s EuroAWK. Ohledně vysvětlení postupu MČ BS byli
pozváni na jednání FV Mgr. Plechlová, vedoucí OPO ÚMČ BS a Bc. Petr Štika, MBA, L.L.M, tajemník
ÚMČ BS. Původní smlouva s euroAWK je z roku 2010 a měla skončit 22.4.2020. V minulém volebním
období se smlouva přezkoumávala, zjistilo se, že je smlouva neplatná, jelikož nebyla soutěžena jako
koncese. Smlouva byla vypovězena a v minulém roce se řešilo, zda a jak má být nově soutěženo, za
jakých podmínek, kdo má soutěžit atd. Na překlenovací období se uzavřela nová smlouva (jako malá
koncese) s původním koncesionářem, a to do 30.8.2021. Nově uzavřená smlouva je výhodnější, mj.
jiné upřesňuje vyklizení městského mobiliáře ve vlastnictví společnosti a předání nemovitého majetku
na němž byl městský mobiliář umístěn. Pan tajemník doplnil, proč se rozhodli pro malou koncesi (do
30.8.2021), velké koncesní řízení totiž probíhá cca 10 měsíců, a včas se nepodařilo ujasnit koncepci
(zejména kdo bude zadavatelem koncese, zda městská část, Dopravní podnik Brno nebo město Brno), a
proto se nezadala velká koncese, v malé koncesi se vyjednaly o něco lepší podmínky, a takto bude
dostatek času zprocesovat koncesi dle zákona v pořádku. Příjem z koncese je přibližně 2 mil. Kč. Malá
koncese tedy byla jediná možná cesta i z finančních důvodů, jelikož administrace koncese stojí nemalé
finančních prostředky, takže je nutno vstupovat do koncesního řízení až tehdy, kdy bude postaveno
najisto, že zadavatelem velké koncese bude MČ BS. Do diskuse se mj. zapojil Mgr. Oplatek, který
namítl, že se mohlo řešit dříve, pan tajemník reagoval, že s přípravnými pracemi se započalo s ročním
předstihem, ale narazilo se na to, kdo bude tuto koncesi vyhlašovat. Zvažuje se podoba mobiliáře,
v současné době bude projednávat STAKO, řeší se zadávací podmínky, konzultace i s památkáři. Máme
vyjádření z MFČR, zda jsou podmínky malé koncese pro městkou část výhodné, což MF potvrdilo.
Bude zřízena pracovní skupina, která se bude tímto tématem zabývat. Zákon předpokládá, že koncesi
bude možné uzavřít na 5 let, podle zákona však lze v odůvodněných případech až na 10 let, což by mělo
tu výhodu, že počáteční investice v podobě administrace koncese se rozpustí do více let. Finanční
prostředky inkasované na základě původní smlouvy byly zapojeny do rozpočtu MČ BS, tj. nebyly
vráceny EuroAWK.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.18.20.03, ze dne 3. 9. 2020, kterým vzal na vědomí
předložený podnět p. zastupitele JUDr. Závodského a vysvětlení ze strany pracovníků úřadu (p. Mgr.
Plechlové, vedoucí Odboru právního a organizačního, a p. tajemníka Bc. Štiky) ohledně podnětu.
2) Žádost o prominutí pohledávky - Vinohrady 34, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost
o prominutí pohledávky - dluhu na nájemném
v celkové výši 56.594 Kč a k němu náležejícímu dluhu na příslušenství ve výši 8.755 Kč a službách v
celkové výši 59 Kč a k němu náležejícímu případnému dluhu na příslušenství (ke dni rozhodnutí ZMČ
BS), k bytu č. , Vinohrady 34, Brno.
Historie případu:
Původním nájemcem bytu č. , Vinohrady 34, Brno, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou
od 09.10.1980, byl
, který zemřel . Dne 25.06.2019 MS v Brně usnesením č.j. 58 D 463/2018-66 (PM
25.06.2019) potvrdil nabytí dědictví po zemřelém jedinému dědici , čímž se jako jediná dědička, stala dle §
2282 OZ po smrti zůstavitele nájemcem předmětného bytu, tj. od 17.02.2018. V červnu 2019 podala žadatelka
paní (dále jen žadatelka), na Odbor bytový ÚMČ BS žádost o prominutí dluhu na nájemném a službách vzniklého
po úmrtí pana , a současně podala výpověď z nájmu bytu č. , Vinohrady 34, Brno, a to s tříměsíční výpovědní
lhůtou. 34. RMČ BS, konaná dne 26.08.2019, usnesením RMČ/2019/34/54 vzala na vědomí výpověď nájemce z
nájmu bytu č. , Vinohrady 34, Brno, nájemce s tím, že nájemní vztah skončí k 30.09.2019. V červenci 2019 byla
žadatelka vyzvána k upřesnění žádosti, tzn. aby uvedla celkovou částku dluhu na nájemném a službách, o jehož
prominutí žádá a uznala dluh na jistině a příslušenství. V tomtéž měsíci doručila žadatelka na Odbor bytový ÚMČ
BS podání, ve kterém žádá o prominutí dluhu v plné výši, avšak výši dluhu nevyčíslila a dluh neuznala. V srpnu
2019 bylo žadatelce písemně opakovaně sděleno, že žádost musí být doplněna o upřesnění částky dluhu o jejíž
prominutí žádá a o uznání dluhu na jistině a příslušenství. Písemným podáním ze dne 28.08.2019 žadatelka sdělila,
že vzhledem k tomu, že usnesení o dědictví nabylo právní moci dne 25.06.2019, zodpovídá pouze za nájemné od
25.06.2019 a žádá o prominutí částky 6.350 Kč včetně služeb „za období od 25.6.2019 do 3.9.2019“. V září 2019
bylo žadatelce zasláno sdělení, že se dle usnesení MS v Brně č.j. 58 D 463/2018-66, jako jediná dědička, stala po
smrti původního nájemce novým nájemcem a nájemné je tedy povinna hradit ode dne kdy se nájemcem stala a
současně byla znovu vyzvána, aby upřesnila celkovou částku dluhu o jejíž prominutí žádá. V říjnu 2019 byla
žadatelka opakovaně vyzvána k uznání dluhu na jistině a na příslušenství. Podáním z prosince 2019 doplnila žádost
tak, že žádá o prominutí částky ve výši 9.228 Kč, přičemž uvedla, že toto je částka představující neuhrazené
nájemné „za období od ukončení dědického řízení do skončení výpovědní lhůty a předání bytu, tj. od 25.6.2019
do 30.9.2019“. 28. Komise bytová RMČ BS, konaná dne 12.03.2020, usnesením č.28.3.4 odložila projednání do
doby vyúčtování služeb za rok 2019, nejpozději však do 30.06.2020.
Žadatelka žádá zastupitelstvo MČ BS o prominutí dluhu na nájemném a službách vzniklého po úmrtí pana ,
Vinohrady 34, Brno, byt č. .

Mgr. Andrea Typltová, vedoucí Oddělení pohledávek ÚMČ BS prezentovala tento bod členům FV a
odpovídala na dotazy v rámci diskuze.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.18.20.04, ze dne 3. 9. 2020, kterým doporučil ZMČ
BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na nájemném v celkové výši 56.594 Kč (vzniklému v období
za část 02/2018 a dále za 03/2018-09/2019) a k němu náležejícímu dluhu na příslušenství ve výši 8.755
Kč (vypočítanému ke dni 03.09.2020) a službách v celkové výši 59 Kč (vzniklému v období 0109/2019) a k němu náležejícímu případnému dluhu na příslušenství (ke dni rozhodnutí ZMČ BS), k bytu
č. , Vinohrady 34, Brno, žadatelka .

3) Žádost o vzdání se práva - Kamenná čtvrť 29, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost
ve věci vzdání se práva na vymáhání
bezdůvodného obohacení ve výši 23.472 Kč včetně příslušenství, vzniklého v období od 08.10.2019 do
05.03.2020 v souvislosti s užíváním bytu č. , Kamenná čtvrť 29, Brno.
Historie případu:

Paní byla nájemcem bytu č. , Kamenná čtvrť 29 na základě nájemní smlouvy ze dne 20.02.2018. Nájem skončil
uplynutím sjednané doby nájmu dne 19.09.2019. Nová nájemní smlouva nebyla uzavřena a za užívání bytu od
01.09.2019 paní
ničeho nehradí. Dne 17.09.2019 byla uzavřena kupní smlouva č. 6219013024 o převodu
vlastnictví k nemovitým věcem – rodinného domu Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků. Následně byl dne 8.10.2019
podán návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. MČ Brno-střed byla dne 14.10.2019 požádána o fyzické
předání domu.
Dne 22.10.2019 obdržel Bytový odbor MMB sdělení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-město, že k převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 820 a pozemku p.č. 819/1 dle GP č. 125711/2012, vše v k.ú. Štýřice, nemůže dojít, neboť byl v předcházejícím řízení vedeném pod sp. zn. Z-4059/2017
zapsán GP č. 1531-232/2016 na zpřesnění průběhu hranic a tudíž GP č. 1257-11/2012, který byl součástí kupní
smlouvy, nenavazuje na stav v katastru. Dne 08.11.2019 byl Odboru bytovému ÚMČ BS doručen přípis Bytového
odboru MMB, který doporučil vyhovět žádosti „o prominutí úhrady nájemného. V dalším vyjádření ze dne
06.01.2020 Bytový odbor MMB uvedl, že je třeba od data 08.10.2019 do doby vzniku právních účinků vkladu,
nepožadovat po paní
vydání bezdůvodného obohacení. Dále Bytový odbor MMB uvedl, že k projednání
podmínek kupní smlouvy dojde na Z8/14. zasedání ZMB dne 11.02.2020. Originál žádosti byl na podatelnu
ÚMČ BS doručen dne 08.01.2020. Dne 16.01.2020 byla podána na podatelnu ÚMČ BS žádost paní , ve které se
obrací na zastupitele města Brna, jako vrcholný orgán a žádá o odstranění vadného právního stavu, který brání v
tom, aby se mohla stát plnoprávným vlastníkem předmětné nemovitosti. Toto podání bylo postoupeno na Bytový
odbor MMB. Dne 27.01.2020 byl požádán Bytový odbor MMB o sdělení výsledku zasedání ZMB. Dne 28.04.2020
Odbor bytový ÚMČ BS obdržel sdělení, že zápis Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitým věcem č.
6220010718 byl proveden do KN dne 17.04.2020, s právními účinky zápisu ke dne 05.03.2020.
Za dobu od 01.09.2019 do 05.03.2020, vznikl žadatelce v souvislosti s užíváním bytu dluh v celkové výši 29.319
Kč, a to jak na nájemném a službách, tak na bezdůvodném obohacení. Vzhledem k historii případu je dlužná částka
vyčíslena po obdobích a to tak, že prvním obdobím je doba do uplynutí sjednané doby nájmu, tj. do 19.09.2019,
přičemž za toto období vznikl dluh na nájemném a službách s příslušenstvím ve výši 2.990 Kč. Dalším obdobím
je období od skončení nájemní smlouvy do podání prvního návrhu na vklad, přičemž za toto období vzniklo
bezdůvodné obohacení ve výši 2.857 Kč. Ode dne 08.10.2019 do 05.03.2020, tj. od podání prvního návrhu na
vklad vlastnického práva do dne nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva, vzniklo bezdůvodné obohacení
ve výši 23.472 Kč. Bytový odbor MMB doporučuje nepožadovat po žadatelce vydání bezdůvodného obohacení
od data 08.10.2019, tj. ode dne, kdy byl podán první návrh na vklad vlastnického práva až do doby vzniku právních
účinků vkladu a to z důvodu, že k odkladu nabytí vlastnického práva došlo bez zavinění žadatelky.

Mgr. Andrea Typltová, vedoucí Oddělení pohledávek ÚMČ BS prezentovala tento bod členům FV a
odpovídala na dotazy v rámci diskuze.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.18.20.05, ze dne 3. 9. 2020, kterým doporučil ZMČ
BS schválit
vzdání se práva na vymáhání bezdůvodného obohacení ve výši 23.509 Kč
včetně příslušenství, vzniklého v období od 08.10.2019 do 05.03.2020 v souvislosti s užíváním bytu č.
, Kamenná čtvrť 29, Brno žadatelka: , s podmínkou úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu nejpozději do 2 měsíců od konání ZMČ BS, na kterém bylo vzdání se
práva na vymáhání bezdůvodného obohacení schváleno.
4) Žádost o prominutí pohledávky - Kobližná 9, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byly předloženy žádosti o prominutí pohledávky – dluhu na úrocích z
prodlení ve výši 70 % z celkové částky 88.967 Kč (vztahujících se k vyúčtování služeb za rok 2014,
2015 a 2016 a nájemnému za 04/2015 – 06/2015), tzn. 62.277 Kč, za nebytový prostor č. , Kobližná 9,
Brno, bývalého nájemce a ručitele .

Historie případu:
Pan dle nájemní smlouvy ze dne 13.03.2013 ručí za závazky bývalého nájemce nebytového prostoru č. , Kobližná
9, Brno, pana . S , byla k prostoru č. , Kobližná 9, Brno uzavřena dne 06.03.2017 dohoda o splátkách na dlužné
nájemné a služby v celkové výši 1.013.839 Kč bez příslušenství, na dobu 24 měsíců, a to na základě usnesení
ZMČ/2017/19/18 ze dne 08.02.2017. Předmětný dluh na nájemném a službách byl uhrazen.
Pan ve své žádosti uvádí, že 06.03.2017 byla uzavřena dohoda o splátkách na dluh, který vznikl z užívání
nebytového prostoru č. , Kobližná 9, Brno. Po tom, co byl doplacen nedoplatek ve výši 54.502 Kč, mu byl vyčíslen
poplatek z prodlení ve výši 88.967 Kč. Kromě tíživé situace v současné krizové době pan také uvádí fakt, že se

stal onkologickým pacientem a má velmi omezenou podnikatelskou činnost a s tím související omezené finanční
možnosti. Pan zdvořile žádá o prominutí tohoto poplatku z prodlení.

Mgr. Marta Vlachová, právnička OB ÚMČ BS uvedla tento bod a odpovídala na dotazy v rámci diskuze.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.18.20.06, ze dne 3. 9. 2020, kterým doporučil ZMČ
BS schválit prominutí pohledávky – dluhu na úrocích z prodlení ve výši 70 % z celkové částky 88.967
Kč (vztahujících se k vyúčtování služeb za rok 2014, 2015 a 2016 a nájemnému za 04/2015 – 06/2015),
tzn. 62.277 Kč, nebytový prostor č. , Kobližná 9, Brno, bývalý nájemce: , IČO: 434 02 631, za
podmínky, že zbývající úroky z prodlení ve výši 30 %, tzn. 26.690 Kč budou uhrazeny do 6 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí úroků z prodlení schváleno a za podmínky úhrady
zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů
nejpozději ke dni úhrady zbývajících úroků z prodlení ve výši 26.690 Kč.
5) Žádost o prominutí pohledávky - Nádražní 4, Brno
Finančnímu výboru byla předložena žádost o prominutí pohledávky - dluhu na smluvní pokutě ve
výši 296.622 Kč a k tomu vyčíslených úroků z prodlení ve výši 17.065 Kč za nebytový prostor č. ,
Nádražní 4, Brno.
Historie případu:
Bývalá nájemkyně uvádí, že uzavřenou smlouvu chybně interpretovala jako možnost aktivně provozovat živnost
do 31.12.2019. Po ukončení provozu ke sjednanému termínu prostory vyklidila, jak nejdříve to bylo vzhledem k
omezením vjezdu a parkování v lokalitě možné. Prostory byly předány správci domu dne 15.1.2020. Veškeré
nájemné předepsané až do dne předání prostoru bylo uhrazeno. Z důvodu pozdního předání prostor byla bývalému
nájemci naúčtována smluvní pokuta ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Tato pokuta činí 296.622 Kč.
Vzhledem k tomu, že uvedený prostor vrátil později jen o 15 dnů, žádá o prominutí smluvní pokuty v plné výši tj.
296.622 Kč, a to včetně k němu náležejícího příslušenství. Období 15 dnů, o které nebytový prostor nájemce předal
později, využil k důkladnému odstranění nečistot, vzniklých gastroprovozem tak, aby nebytový prostor předal
čistý a v co nejlepším stavu. Za období od 1. do 15. ledna 2020 řádně uhradil tzv. bezdůvodné obohacení ve výši
51.957 Kč, i když v prostoru už nepodnikal a prováděl jen jeho vyklizení.

Mgr. Marta Vlachová, právnička OB ÚMČ BS prezentovala tento bod a odpovídala na dotazy v rámci
diskuze. Tajemník ÚMČ BS informace doplnil, jelikož jednal o vyklizení prostorů s tehdejšími nájemci
v objektu Nádražní 4. S nájemci byla uzavřena dohoda o ukončení nájmu, pouze s paní se uzavřela
dohoda o skončení k 31.12.2020, s ostatními k 15.1.2020. Všechny prostory byly vyklizeny k 15.1.2020.
Po projednání Finanční výbor přijal usnesení č. FV.18.20.07, ze dne 3. 9. 2020, kterým doporučil ZMČ
BS schválit prominutí pohledávky - dluhu na smluvní pokutě ve výši 296.622 Kč a k tomu vyčíslených
úroků z prodlení ve výši 17.065 Kč (úroky z prodlení jsou vyčísleny ke dni konání ZMČ BS dne
16.09.2020), nebytový prostor č. , Nádražní 4, Brno, bývalý nájemce: , IČO: 015 87 391.
6) Rozpočtová opatření č. 10-14. Informace o přijatých RO
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 10 - 14 na rok 2020, které byly schváleny
RMČ BS.
Předmětná rozpočtová opatření zahrnovaly tyto úpravy rozpočtu:
Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 72. schůzi konané dne 22. 6. 2020:
Příjmy
Odbor ekonomický
120 000 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
Výdaje
Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování
700 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu z položky 5021 – Ostatní osobní výdaje na položku 5169 – Nákup ostatních
služeb pro účel zpracování územní studie Žlutý kopec
Oddělení personální a mzdové

120 000 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 73. schůzi konané dne 29. 6. 2020:
Příjmy
Odbor ekonomický
585 000 Kč - neinvestiční transfer od města Brna na zvýšené provozní náklady na svoz komunálního odpadu v
lokalitách Masarykova čtvrť-Staré Brno, Staré Brno–Štýřice a Veveří. 12 000 Kč - neinvestiční transfer od města
Brna na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních a podzemních kontejnerových stání na využitelné složky
komunálního odpadu
500 000 Kč - investiční transfer od města Brna na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních a podzemních
kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu
14 216,25 Kč – neinvestiční transfer od Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl EU
2 508,75 Kč - neinvestiční transfer od Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl státního
rozpočtu
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
16 725 Kč – použití neinvestičního transferu od Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací
Odbor životního prostředí
585 000 Kč – použití neinvestičního transferu od města Brna na zvýšené provozní náklady na svoz komunálního
odpadu v lokalitách Masarykova čtvrť-Staré Brno, Staré Brno–Štýřice a Veveří.
12 000 Kč – použití neinvestičního transferu od města Brna na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních a
podzemních kontejnerových stání na využitelné složky komunálního odpadu 500 000 Kč – použití investičního
transferu od města Brna na výstavbu, opravu a úpravu nadzemních a podzemních kontejnerových stání na
využitelné složky komunálního odpadu
Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 75. schůzi konané dne 13. 7. 2020
Příjmy
Odbor ekonomický
7 811 Kč – investiční přijatý transfer z MMR na projekt Koumes Kvido Základní škola Horní 16 - rekonstrukce
odborné učebny – podíl státního rozpočtu
132 787 Kč – investiční přijatý transfer z MMR na projekt Koumes Kvido Základní škola Horní 16 - rekonstrukce
odborné učebny – podíl EU Výdaje Odbor školství sportu, kultury a mládeže
7 811 Kč – použití investičního přijatého transferu z MMR na projekt Koumes Kvido Základní škola Horní 16 rekonstrukce odborné učebny – podíl státního rozpočtu
132 787 Kč - použití investičního přijatého transferu z MMR na projekt Koumes Kvido Základní škola Horní 16
- rekonstrukce odborné učebny – podíl EU
Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 76. schůzi konané dne 27. 7. 2020:
Příjmy
Odbor ekonomický
1 300 000 Kč – neinvestiční transfer od města Brna na pořízení vybavení Domu s pečovatelskou službou Vojtova
200 000 Kč – investiční transfer od města Brna na pořízení vybavení Domu s pečovatelskou službou Vojtova
113 136 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl EU
23 664 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl státního rozpočtu
3 176 440 Kč – neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje - vyrovnávací platba za plnění
závazku veřejné služby v sociálních službách
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
136 800 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací
2 970 960 Kč – použití neinvestičního transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na platy pracovníků
pečovatelské služby
205 480 Kč - použití neinvestičního transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na platy pracovníků centra
denních služeb Odbor pečovatelská služba
1 300 000 Kč – použití neinvestičního transferu od města Brna na pořízení vybavení Domu s pečovatelskou
službou Vojtova
200 000 Kč - použití investičního transferu od města Brna na pořízení vybavení Domu s pečovatelskou službou
Vojtova

Rozpočtové opatření č. 14 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 76. schůzi konané dne 27. 7. 2020:
Výdaje
Kancelář starosty a vnějších vztahů
25 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na poskytnutí daru, z toho:
- 20 000 Kč - zapsanému spolku BK Skokani Brno - na pořízení sportovních ocenění za účast na akcích (Kemp příměstský tábor: 3. - 7. srpna 2020 a soustředění v Břeclavi: 23. - 28. srpna 2020)
- 5 000 Kč - nadačnímu fondu Amadeus - finanční odměny vítězi soutěže

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.18.20.08, ze dne 3. 9. 2020, kterým vzal na vědomí
rozpočtová opatření č. 10 - 14 na rok 2020.
7) Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020
Finančnímu výboru 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.
Příjmy
Odbor dopravy
189 000 Kč – zapojení vyšších příjmů z pokut díky intenzivní kontrolní činnosti Odboru dopravy. Jednalo se o
mimořádnou kontrolní činnost zaměřenou na vytváření nedovoleného předsunutého prodeje a záborů, které brání
v průchodu občanů.
237 000 Kč – zapojení příjmů z místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt za rok
2019, které byly zaplaceny až v letošním roce.
Odbor životního prostředí
97 000 Kč – zapojení příjmu z vyúčtování služeb za rok 2019, který bude použit na čištění komunikací.
Oddělení dopravy
436 000 Kč - zapojení vyšších příjmů z pokut
5 192 000 Kč - zapojení příjmů z místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt za rok
2019, které byly zaplaceny až v letošním roce.
Výdaje
Odbor právní a organizační
600 000 Kč – výdaje na právní služby z důvodu navýšení oproti původnímu předpokladu např. z důvodu
účastenství na straně poškozeného v trestní věci „Švachula a spol.“, konzultace v oblasti pracovněprávní,
administrace koncesního řízení na městský mobiliář na území MČ Brno-střed apod.
Oddělení personální a mzdové
250 000 Kč – přesun z rozpočtu Odboru životního prostředí na platy pracovníků zabezpečující veřejně prospěšné
práce
1 300 000 Kč – použití příjmů z pokut a místních poplatků na platy pracovníků, kteří se podílí na kontrolní a
konzultační činnosti, na administrativní podpoře restauračních zahrádek, pořádání kulturních a gastronomických
akcích a také na podpoře a administraci agendy odpouštění nájmů podnikatelům.
-2 663 Kč – úprava dotace na pečovatelskou službu dle finančního vypořádání za rok 2019 Kancelář tajemníka
-150 000 Kč – přesun úspory na položce školení do rozpočtu Odboru investičního a správy bytových domů na
výdaje v souvislosti s epidemií koronaviru
400 000 Kč – zapojení zůstatku Sociálního fondu na příspěvek zaměstnancům na benefitní kartu

Odbor informatika
500 000 Kč – vytvoření nového webu MČ Brno-střed. Současný server pro webové služby je z roku 2014 a je
nutná jeho výměna. Redakčnímu systému, na kterém provozujeme webový portál, byla v loňském roce ukončena
podpora a tento redakční systém se již dále nevyvíjí. V letošním roce musí být webové servery dány do souladu s
novým nařízením o přístupnosti. Z těchto důvodů je navrhováno vystavět nový web, který bude vyhovovat
současným podmínkám.
Odbor ekonomický
40 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na poskytnutí dotace Židovské obci Brno z neinvestičního na
investiční účel Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Navýšení provozních příspěvků zřízeným příspěvkovým
organizacím:
80 000 Kč – MŠ Soukenická na 22 neplatících školáků za období 1-6/2020
300 000 Kč – MŠ Kamenná na nákup vybavení a pokrytí zvýšených nákladů na energie. Od 1. 9. 2020 je navýšena
kapacita na trojtřídku.

50 000 – ŠJ Horní na zvýšené náklady na elektrickou energii
172 000 Kč – ZŠ a MŠ Antonínská na stavební opravy a výměnu pískoviště na zahradě MŠ Bayerova
84 000 Kč – ZŠ a MŠ Horní na pokrytí mzdových nákladů na školního psychologa – personální podpora MŠ na
období 9-12/2020
97 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru – poskytnutí investičního transferu organizaci SRAKH na
projektovou dokumentaci na rekonstrukci provozně správní budovy areálu koupaliště
Navýšení provozních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na úhradu výdajů v souvislosti s epidemií
COVID 19:
33 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská
51 000 Kč - ZŠ Bakalovo nábřeží
44 000 Kč - ZŠ a MŠ Horní
65 000 Kč – ZŠ Hroznová
69 000 Kč – ZŠ a MŠ Husova
20 000 Kč – ZŠ a MŠ Křídlovická
50 000 Kč – ZŠ a MŠ nám. 28. října
32 000 Kč – ZŠ nám. Míru
15 000 Kč – ZŠ Úvoz
15 000 Kč – MŠ Bílého
5 000 Kč – MŠ Francouzská
9 000 Kč – MŠ Horní
15 000 Kč – MŠ Nádvorní
19 000 Kč – MŠ Pellicova
27 000 Kč – MŠ Pšeník
15 000 Kč – MŠ Skořepka
34 000 Kč – MŠ Údolní
12 000 Kč – MŠ Úvoz
9 000 Kč – MŠ Vídeňská
15 000 Kč – MŠ Všetičkova
1 200 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na dodávku a montáž venkovních žaluzií na ZŠ a MŠ Křídlovická
100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na doplňující dekorativní nátěr východní fasády pro KVS klub
Leitnerova
695 000 Kč – spoluúčast MČ na projektu „Badatelka Blanka – ZŠ a MŠ Kotlářská 4, p.o. – rekonstrukce odborných
učeben“.
2 500 000 Kč – zvýšení provozního příspěvku organizaci SRAKH z důvodu snížených tržeb v období epidemie
koronaviru
Odbor životního prostředí
220 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na dodání zařízení pro desinfekci vody pro kašnu Parnas, bez jehož
instalace nelze kašnu provozovat tak, aby se neznehodnotila restaurátorská oprava nádrže kašny
650 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na realizaci podzemního kontejnerového stání na sběr separovaného
odpadu na ulici Smetanova (město dává prostředky pouze na modul podzemního stanoviště bez jakýchkoliv
dalších navazujících prací jako je výkop na osazení modulu, případně přeložky inženýrských sítí)
580 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu odboru na park Nové sady – Nádražní (u lázní na Kopečné).
Přesun v rámci rozpočtu odboru:
850 000 Kč – údržba veřejné zeleně
80 000 – veřejné toalety
80 000 Kč – kontejnerová stání
97 000 Kč - zapojení příjmu z vyúčtování služeb za rok 2019, který bude použit na čištění komunikací
470 000 Kč – změna označení výdajů na kontejnerová stání financovaných z dotace od města Brna
Odbor investiční a správy bytových domů
600 000 Kč – výdaje v souvislosti s epidemií COVID 19
Změna označení výdajů hrazených z dotace od města Brna:
23 440 000 Kč - BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu
866 000 Kč - Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části
793 000 Kč - Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu
345 000 Kč - Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě
554 000 Kč - Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě
281 000 Kč - Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě Financování
1 238 337 Kč – zapojení zůstatku prostředků z roku 2019

400 000 Kč – zapojení zůstatku Sociálního fondu

Bod prezentoval Ing. Matejov, vedoucí OE ÚMČ BS, v souladu s podkladovým materiálem, který byl
předložen FV.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.18.20.09, ze dne 3. 9. 2020, kterým doporučil RMČ
BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 15 na rok 2020.
8) Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2020
Finančnímu výboru ZMČ BS byla Ekonomickým odborem předložena v souladu s metodikou rozpočtu
Statutárního města Brna zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 30. 6. 2020.
Bod prezentoval Ing. Matejov, vedoucí OE ÚMČ BS, v souladu s podkladovým materiálem, který byl
předložen FV. V rámci diskuze Ing. Bílek vystoupil ohledně možnosti navýšení finančních prostředků na
dotace na sport a na školství. Paní Blaštíková apelovala, že je nutné nyní více šetřit, než rozdávat. Je
možné, že dojde v souvislosti s aktuální situací ke změně v systému dotací, což je v pravomoci RMČ
(paní předsedkyně). Rovněž vyjádřila nutnost vytvořit úsporný rozpočet pro rok 2021 s plánovanou
rozpočtovou rezervou pro řešení neočekávaných výdajů. P. Oplatek se zeptal na aktuální situaci
s rozpočtem na příští rok. Nějaký výpadek příjmů bude plánován (p. Matejov), nebude zde příliš prostor
pro navyšování.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.18.20.10 ze dne 3. 9. 2020, kterým vzal na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 6. 2020 a plán výnosů a nákladů vedlejší
hospodářské činnosti k 30. 6. 2020 a doporučil RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky hospodaření
městské části Brno-střed k 30. 6. 2020.
9) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na období 2022-2026
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na
období 2022-2026 vypracovaný v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením čl. 76, odst. 3 Statutu města
Brna musí městské části každoročně do 30. 9. střednědobý výhled rozpočtu projednat a schválit v ZMČ.
Střednědobý výhled rozpočtu schválený zastupitelstvem městské části je městská část povinna předložit
do 15 dnů městu Brnu prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB.
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-střed je sestaven v následujícím rozsahu a struktuře:
I. Příjmy - daňové - nedaňové - kapitálové - přijaté transfery
II. Výdaje - běžné (provozní) - kapitálové
III. Financování
Bod uvedl Ing. Matejov, vedoucí OE ÚMČ BS, s odkazem na předložený materiál, který odpovídal na
dotazy v rámci diskuze.
Po projednání Finanční výbor přijal usnesení č. FV.18.20.11 ze dne 3. 9. 2020, kterým doporučil RMČ
BS k projednání a ZMČ BS ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-střed na
období 2022-2026.
10) Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2020
Finančnímu výboru byl předložen Ekonomickým odborem MČ návrh úpravy plánu výnosů a nákladů
VHČ na rok 2020.
Navržená úprava plánu VHČ spočívá v následujících změnách:

- Přesun částky 85 tis. Kč z položky 3. Provozní náklady – mzdy do položky 7. Provozní výdaje
organizační složky SNMČ BS vlivem přesunu jednoho funkčního místa z Odboru bytového ÚMČ BS
na Správu nemovitostí MČBS
- Navýšení nákladů Odboru právního a organizačního vlivem vyššího čerpání v souvislosti s agendou
bytových domů
Bod uvedl Ing. Matejov, vedoucí OE ÚMČ BS, s odkazem na předložený materiál, který odpovídal na
dotazy v rámci diskuze. K vysvětlení vyšších nákladů Odboru právního a organizačního byla přizvána
Mgr. Plechlová, vedoucí OPO ÚMČ, která uvedla, že v rozpočtu OPO má tuto oblast poprvé, tzn. neměli
prvotní kvalifikovaný odhad skutečných výdajů. OPO v rámci této položky platí soudní poplatky,
náklady řízení a advokátní odměny. Členové FV požadovali v rámci diskuze podrobnější zdůvodnění
této úpravy, současně také informaci o případných úsporách, korespondujících s navýšením nákladové
položky OPO. Vzhledem k tomu byl podán návrh na odložení bodu.
Finanční výbor usnesením č. FV.18.20.12, ze dne 3. 9. 2020 odložil projednání Úpravy plánu výnosů a
nákladů VHČ na rok 2020.
11) Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen návrh změny čl. 76 odst. 8 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
Od roku 2020 jsou městským částem postupovány příjmy z rozpočtu města Brna na zimní údržbu, úklid
chodníků a na výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním
plochám v majetku města formou sloučené účelové dotace oproti původně rozdělené formě
poskytovaných dotací – dotace na zimní údržbu, úklid chodníků (specifická dotace) a dotace na výkon
a práva a povinností k veřejně přístupným účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku
města (účelová dotace).
S ohledem na tuto změnu předkládá Odbor dopravy MMB návrh na změnu Statutu města Brna, kterým
dojde ke zpřesnění účelu poskytované sloučené účelové dotace.
Ing. Matejov, vedoucí OE ÚMČ BS, představil předložený bod.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.18.20.13, ze dne 3. 9. 2020, kterým doporučil
ZMČ BS souhlasit s návrhem na změnu čl. 76 odst. 8 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
V Brně, dne 07. 09. 2020
Příloha: Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021

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

Příloha č. 1 - Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2021
Termín
29. 6. 2020 pondělí

Úkol
1. RMČ BS projedná harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021.

do 3. 7. 2020 pátek

2. OE ÚMČ BS předá všem vedoucím odborů harmonogram přípravy návrhu
rozpočtu na rok 2021.

do 17. 7. 2020
pátek

3. OE ÚMČ BS provede kvalifikovaný odhad vlastních příjmů, převodů z vlastních
fondů hospodářské činnosti, financování a odhad objemu běžných a
kapitálových výdajů z vlastních zdrojů pro rok 2021 a odevzdá na ORF MMB
včetně stručného komentáře pro 0. etapu zpracování návrhu rozpočtu na rok
2021.

do 31. 8. 2020
pondělí

4. Správci rozpočtových prostředků (odbory ÚMČ BS) předají na OE ÚMČ BS
odhad příjmů a výdajů na rok 2021 v členění dle rozpočtové skladby včetně
stručného komentáře a kvalifikovaný odhad zdrojů a potřeb účelových fondů.
OISBD předá návrh plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2021. OŠSKM předá
na OE Návrh rozpočtu příspěvkových organizací (vzor č. 1 Zásad vztahu
zřizovatele MČ Brno-střed k příspěvkovým organizacím) a plán čerpání
peněžních fondů příspěvkových organizací spadajících do jejich působnosti
(vzor č. 2 Zásad vztahu zřizovatele MČ Brno-střed k příspěvkovým
organizacím).

do 15. 10. 2020
čtvrtek

5. OE ÚMČ BS provede přehodnocení vlastních příjmů, převodů z vlastních
fondů hospodářské činnosti, financování a objemu běžných a kapitálových
výdajů z vlastních zdrojů pro rok 2021 a projedná ve Finančním výboru ZMČ
BS jako I. etapu návrhu rozpočtu na rok 2021.

10. 11. 2020
úterý

6. V souladu s článkem 76, odst. 23 Statutu města Brna, ZMB projedná a stanoví
objem a strukturu příjmů, které město postoupí do rozpočtů městských částí v
roce 2021.

23.11.2020
pondělí

7. RMČ BS projedná návrh rozpočtu na rok 2021 včetně účelových fondů a plánu
výnosů a nákladů VHČ.

23.11.2020
pondělí

8. OE ÚMČ BS zajistí zveřejnění návrhu rozpočtu MČ BS na rok 2021 v souladu
se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.

do 26. 11. 2020
čtvrtek

9. OE ÚMČ BS předloží Finančnímu výboru ZMČ BS návrh rozpočtu MČ BS na
rok 2021 k projednání. Pro tvorbu návrhu rozpočtu budou použity hodnoty
příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů MČ v roce 2021 po projednání
v ZMB 10. 11. 2020.

prosinec 2020

10. Příspěvkové organizace předloží OŠSKM přepracované rozpočty organizací na
rok 2021 (viz vzor č. 5 Zásad vztahu zřizovatele MČ Brno-střed k příspěvkovým
organizacím), který bude respektovat výši provozního příspěvku doporučeného
Finančním výborem ZMČ BS. Příspěvkové organizace zároveň vypracují
střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkové organizace na 2 roky následující po
roce, na který je sestavován rozpočet (viz vzor č. 3 Zásad vztahu zřizovatele
MČ Brno-střed k příspěvkovým organizacím).

9. 12. 2020
středa

11. ZMČ BS projedná návrh rozpočtu MČ BS na rok 2021 včetně účelových fondů
a plánu výnosů a nákladů VHČ.

Příloha č. 1 - Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2021
do 31. 12. 2020
čtvrtek

12. OE ÚMČ BS zajistí zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 a seznámí s
ním jednotlivé odbory ÚMČ BS. V souladu s článkem 76, odst. 30 Statutu
města Brna OE MČ BS odevzdá schválený rozpočet v písemné podobě ORF
MMB. Odbor školství, sportu, kultury a mládeže oznámí svým příspěvkovým

11. 1. 2021 pondělí 13. OŠSKM předloží do RMČ BS návrhy rozpočtů a střednědobé výhledy
příspěvkových organizací, které budou respektovat výši schváleného
provozního příspěvku.

do 5. 2. 2021 pátek 14. OE ÚMČ BS předá schválený rozpočet na rok 2021 v elektronické podobě
ORF MMB.

Vysvětlení zkratek
BS
OE ÚMČ BS
MMB
ORF
VHČ
ZMB
OŠSKM
OISBD

Brno-střed
Odbor ekonomický Úřadu městské části Brno-střed
Magistrát města Brna
Odbor rozpočtu a financování
Vedlejší hospodářská činnost
Zastupitelstvo města Brna
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Odbor investiční a správy bytových domů

