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v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.
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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 13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 10. 06. 2020.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období
od 22.04.2020.2020 do 02.06.2020.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:
14. zasedání FV dne 28. 04. 2020
15. zasedání FV dne 21. 05. 2020
Hlavní projednávaná témata:
14. zasedání FV dne 28.04. 2020
1. Ekonomické opatření ke kompenzaci dopadů opatření orgánů veřejné moci související s
prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 ve prospěch nájemců nebytových prostor
(prostor sloužících k podnikání)
2. Prominutí pohledávky – Hybešova 6
15. zasedání FV dne 21.05. 2020
1. Prominutí pohledávky – Hybešova 6
2. Návrh závěrečného účtu za rok 2019
3. Účetní závěrka za rok 2019
4. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020
5. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2020
6. Rozpočtové opatření č. 5. Informace o přijatém RO.
7. Různé
K jednotlivým tématům:
14. zasedání FV dne 28. 04. 2020

1) Ekonomické opatření ke kompenzaci dopadů opatření orgánů veřejné moci související s
prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 ve prospěch nájemců nebytových prostor
(prostor sloužících k podnikání)
Finančnímu výboru byl předložen návrh ekonomického opatření ke kompenzaci dopadů opatření orgánů
veřejné moci související s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 spočívající v prominutí

nájemného na základě formulářových žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do 31.8.2020),
kteří byli v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a usnesení vlády České republiky o přijetí krizových
opatření a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky souvisejících s prevencí
šíření nákazy koronaviru SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu.
Předložený návrh na prominutí nájemného je koncipován tak, že usnesením ZMČ BS bude prominuto
nájemné za rozhodné období, a to za splnění všech vyjmenovaných podmínek. V případě, že nájemce v
termínu do 31.8.2020 podá žádost o prominutí, Bytový odbor ÚMČ BS jej bude informovat o tom, že
nájemné mu bylo prominuto. Prominutí nájemného (prominutí dluhu) vyššího než 20.000 Kč (za každý
jednotlivý případ) spadá do tzv. vyhrazené pravomoci ZMČ BS. V případě, že promíjený dluh by byl
nižší než 20.000 Kč, spadalo by jeho prominutí do zbytkové pravomoci RMČ BS. Předložené usnesení
je však navrženo tak, že o veškerých případech prominutí nájemného, které lze podřadit pod navržené
usnesení, bude rozhodnuto ZMČ BS. V případě, že o prominutí nájemného požádá nájemce, který
nesplní uvedené podmínky, jeho žádost bude předložena k individuálnímu projednání RMČ BS (nižší
než 20.000 Kč) či ZMČ BS (vyšší než 20.000 Kč).
Návrh prominutí nájemného je v souladu s postupem pro prominutí nájemného vybíraného z obecního
majetku za účelem podpory obyvatelstva obce či osob podnikajících na území obce, který je popsán ve
stanovisku Ministerstva vnitra ČR publikovaného dne 1. 4. 2020.
Co se týče hlediska péče řádného hospodáře, dle § 38 odst. 1 zákona o obcích majetek obce musí být
využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími e zákonem vymezené
působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností
stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý
zájem obce, který je řádně odůvodněn.
Důvodem pro předložený návrh prominutí nájemného nájemcům nebytových prostor (prostor sloužících
podnikání) je podpora obyvatel a zejména podnikatelů v souvislosti se stávajícím nouzovým stavem, a
to konkrétně podpora podnikání a zaměstnanosti. Ačkoliv jednání MČ BS spočívající v prominutí
nájemného je zdánlivě „ekonomicky nevýhodné“, MČ BS sleduje jiný než primárně ekonomický zájem
obce. Jedná se důležitý výše odůvodněný zájem obce na podpoře podnikání a zaměstnanosti na území
městské části Brno-střed, přičemž doba prominutí nájemného je adekvátní trvání nouzového stavu.
FV při rozhodování vycházel mimo jiné i z výsledků projednání tohoto materiálu v Komisi dislokační,
v Komisi legislativní a organizační a RMČ BS.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.14.20.04.02, ze dne 28. 4. 2020, kterým souhlasil
s návrhem a doporučil
ZMČ BS schválit na základě žádostí nájemců doručených MČ BS nejpozději do 31.7.2020, kteří byli v
důsledku vyhlášeného nouzového stavu a usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření a
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky souvisejících s prevencí šíření
nákazy koronaviru SARS Co V-2 dotčeni úplným nebo výrazným omezením provozu
prominutí nájemného(bez služeb) nad rámec vzniklého nároku na kompenzaci nájemného (či nad rámec
reálné možnosti žádat o dotaci či o jinou podporu na nájemné) ze strany státu nájemcům nebytových
prostorů (prostorů sloužících podnikání) v domech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou
parkovacích či garážových stání), kteří ke dni 13.3.2020 vykonávali v provozovnách umístěných
v těchto prostorech podnikatelskou činnost a současně na základě usnesení vlády České republiky o
přijetí krizového opatření ze dne 12.3.2020 č. 199 a č. 211 ze dne 14.3.2020, mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 15.4.2020 č.j. MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN a
následujících mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky (popřípadě jiných
opatření orgánů veřejné moci, které měly za následek přerušení provozu stravovacích služeb či

maloobchodního prodeje či služeb či jejich výrazné omezení dle specifikace dále v textu) přerušili
v provozovnách provoz stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb anebo provoz
stravovacích služeb či maloobchodní prodej či prodej služeb výrazně omezili (tj. provozovali stravovací
služby v provozovnách pouze v určitém čase, kdy byla povolena přítomnost veřejnosti, nebo zboží a
služby prodávali nebo nabízeli mimo provozovnu, tj. přes výdejní okénka či prodejem zboží s sebou bez
vstupu do provozovny), a to za období trvání krizového opatření či mimořádného opatření či jiného
opatření orgánů veřejné moci zakazujícího či výrazně omezujícího provoz stravovacích služeb,
maloobchodní prodej či prodej služeb konkrétní provozovny (tj. nejdříve od 13.3.2020 a nejpozději do
dne, kdy nájemce přestal být zcela nebo výrazně omezen ve své činnosti, přičemž se bude jednat o den,
kdy dle příslušného opatření orgánů veřejné moci skončilo úplné či výrazné omezení dané činnosti
konkrétní provozovny),
a to za současného splnění podmínky, že nájemce má (k datu podání žádosti o prominutí nájemného)
uhrazené případné závazky vůči MČ BS splatné do 29.2.2020 a k nim náležející příslušenství související
s užíváním nebytového prostoru (prostoru sloužícího podnikání), k němuž se prominutí vztahuje, s tím,
že splnění všech výše uvedených podmínek nájemce doloží čestným prohlášením,
přičemž vyčíslení prominutého nájemného bude provedeno poté, co nájemce splní povinnost dle žádosti
informovat MČ BS o vyčíslení nároku na kompenzaci nájemného ze strany státu či o vzniku reálné
možnosti žádat o dotaci či o jinou podporu na nájemné ze strany státu, nejpozději však do 30.11.2020,
doporučil ZMČ BS uložit Odboru bytovému ÚMČ BS administrovat žádosti nájemců o prominutí
nájemného ve smyslu tohoto usnesení,
doporučil ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele a SNMČ BS o prominutí
nájemného nad rámec vzniklého nároku na kompenzaci nájemného (či reálné možnosti žádat o dotaci
či o jinou podporu na nájemné) ze strany státu v případě úplného splnění podmínek dle 1. části tohoto
usnesení,
doporučil ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat žadatele o vyčíslení prominutého
nájemného nejpozději do 31.12.2020,
doporučil ZMČ BS uložit tajemníkovi ÚMČ BS informovat ZMČ BS o přehledu vyčíslení prominutých
pohledávek a uložit OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
ZMČ BS usnesení v této věci přijalo na svém 12. zasedání dne 6. 5. 2020.

2) Prominutí pohledávky – Hybešova 6
Finančnímu výboru byla předložena žádost o prominutí části pohledávky za manžely Jean Pelerin Itoua
a Mariya Pivkach, nájemci bytu č. 4 v domě Hybešova 6 v Brně z titulu nedoplatku z vyúčtování služeb
za vodné a stočné za r. 2018, a to v rozsahu 85 % z celkové výše 77 543,01 Kč.
V dubnu 2019 bylo doručeno vyúčtování služeb za r. 2018 manželům, Jean Pelerin Itoua a Mariya
Pivkach, bytem Brno, Hybešova 6, byt č. 4. Toto vyúčtování obsahovalo i odečet spotřeby studené vody
(dále jen „SV“) ve výši 1 120 m³, což v součtu za vodné i stočné představuje částku 84 820,43 Kč. Po
odečtu záloh uhrazených nájemci zbývá uhradit částka 77 543,01 Kč. Na základě kontroly ze strany
SNMČ při prohlídce prostoru, kde je umístěn el. ohřívač vody, bylo zjištěno, že došlo k závadě na
pojistném ventilu (pojistný ventil je na st. vodě a chrání el. ohřívač před nárůstem tlaku, který vzniká
při ohřevu vody) a ten byl nepřetržitě v otevřené poloze z důvodu selhání jistící pružiny. Nájemci se
obrátili na OISBD MČ BS dopisem ze dne 05.11.2019, kdy odmítají úhradu dlužné částky a žádají o
prominutí 85% dlužné částky. Nájemní vztah je uzavřen na dobu určitou, do 31. 5. 2021. Nájemci řádně
platí nájem a zálohy za služby.

V rámci projednání členové FV se zabývali i otázkami předávání pronajatých prostor nájemci,
způsobem, jakým jsou nájemci seznámeni s obsluhou instalovaných spotřebičů, pojištěním ze strany
pronajímatele a nájemce, revizemi spotřebičů, záručními lhůtami.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.14.20.05, ze dne 28. 4. 2020, kterým odložil
projednání prominutí části pohledávky za manžele Jean Pelerin Itoua a Mariya Pivkach, nájemci bytu č.
4 v domě Hybešova 6 v Brně, na příští zasedání FV a uložil Odboru investičnímu a správy bytových
domů doplnit na příštím zasedání FV předložený materiál o informace o způsobu poučení nájemce o
užívání spotřebičů při předávání bytových jednotek a pojištění bytů.

15. zasedání FV dne 21.05. 2020
1) Prominutí pohledávky – Hybešova 6
Finančnímu výboru byla opakovaně předložena žádost o prominutí části pohledávky za manžely Jean
Pelerin Itoua a Mariya Pivkach, nájemci bytu č. 4 v domě Hybešova 6 v Brně z titulu nedoplatku z
vyúčtování služeb za vodné a stočné za r. 2018, a to v rozsahu 85 % z celkové výše 77 543,01 Kč.
Členům FV byla poskytnuta informace o způsobu předávání bytových a nebytových prostor nájemcům
a o pojištění uzavřeném ze strany SNMČ (MČ BS).
BcA. Kalousek vznesl návrh, aby Finanční výbor doporučil prominutí části pohledávky v rozsahu 95 %
z celkové výše 77 543,01 Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno jako o prvním v pořadí.

Finanční výbor nepřijal usnesení FV.15.20.03.01, ze dne 21. 5. 2020, kterým by doporučil ZMČ BS
ke schválení prominutí části pohledávky za manžely Jean Pelerin Itoua a Mariya Pivkach, nájemci bytu
č. 4 v domě Hybešova 6 v Brně z titulu nedoplatku z vyúčtování služeb za vodné a stočné za r. 2018 a
to v rozsahu 95 % z celkové výše 77 543,01 Kč.

Následně bylo hlasováno o návrhu v podobě, v jaké byl předložen do FV.
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.15.20.03.02, ze dne 21. 5. 2020, kterým doporučil ZMČ BS ke
schválení prominutí části pohledávky za manžely Jean Pelerin Itoua a Mariya Pivkach, nájemci bytu č.
4 v domě Hybešova 6 v Brně z titulu nedoplatku z vyúčtování služeb za vodné a stočné za r. 2018 a to
v rozsahu 85 % z celkové výše 77 543,01 Kč.

2) Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Finančnímu výboru byly předloženy údaje o hospodaření ÚMČ BS za rok 2019 zpracované v souladu
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Závěrečný
účet za rok 2019 bude dle ustanovení § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce od
25. 5. 2020 do 9. 6. 2020. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.

Finanční výbor přijal usnesení č. FV.15.20.04, ze dne 21. 5. 2020, kterým vzal na vědomí závěrečný
účet za rok 2019, a doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení závěrečný účet za rok
2019.

3) Účetní závěrka za rok 2019

Finančnímu výboru byly předloženy Odborem ekonomickým ÚMČ BS dokumenty vážící se k účetní
uzávěrce za rok 2019. Dle vyhlášky 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek je předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2019, kterou
tvoří:
a) rozvaha (bilance),
b) výkaz zisku a ztráty,
d) přehled o peněžních tocích,
e) přehled o změnách vlastního kapitálu,
f) příloha.
Jako podklady ke schválení byly v souladu s § 5 vyhlášky předloženy následující podklady:
a) schvalovaná účetní závěrka,
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, dle které účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv statutárního města Brna, Městské části Brno-střed k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledků
jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy,
c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů,
d) inventarizační zpráva.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.15.20.05, ze dne 21. 5. 2020, kterým vzal na vědomí
účetní závěrku MČ Brno-střed za rok 2019, a doporučil ji RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.

4) Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2020

Finančnímu výboru 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 ekonomický
- 514 046 Kč – úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši
3
486 tis. Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo
rozpočtu.

4 637 395 Kč – úprava daně z příjmu z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2019. Tato daň byla vyšší
oproti původnímu předpokladu. Celkový příjem z této daně činí 34 934 tis. Kč.
1 634 000 Kč – vyšší příjem z 10 % zisku VHČ za rok 2019, který činí 9 247 tis. Kč. Zatím byla zapojena
částka 7 613 tis. Kč.
11 282 000 Kč – příjmy z finančního vypořádání od města, z toho:
- 6 197 632 Kč – podíl na příjmech z prodeje majetku města – bytové domy (bude převedeno do
bytového fondu)
- 3 326 564 Kč - 20% podíl na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční prostředky je dle
článku 76, odst. 25 Statutu města Brna městská část povinna použít ke krytí nákladů spojených s
pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.
- 1 757 477,98 Kč – doplatky dotací za rok 2019
Výdaje
Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování
3 000 000 Kč – převod nevyčerpané dotace z roku 2019 - projektová dokumentace – rekonstrukce parku
na Moravském nám.
781 000 Kč – převod nevyčerpané dotace z roku 2019 - architektonická soutěž – Žlutý kopec
Oddělení personální a mzdové
217 037,30 Kč – převod nevyčerpané dotace z roku 2019 – projekt Prevence ztráty bydlení
13 000 Kč – podíl MČ na projektu Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed
Kancelář tajemníka
97 551 Kč – převod nevyčerpané dotace z roku 2019 – projekt Systematizace a zkvalitnění systému
řízení města Brna
10 000 Kč – podíl MČ na projektu Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed
992 000 Kč – přesun příspěvku zaměstnancům původně rozpočtovaného na benefitní kartu na
stravenkovou kartu (podíl rozpočtu MČ BS)
744 000 Kč – přesun příspěvku zaměstnancům původně rozpočtovaného na benefitní kartu na
stravenkovou kartu (podíl Sociálního fondu)
Odbor ekonomický
1 202 000 Kč – výdaje z finančního vypořádání 2019 městu – vratky nevyčerpaných dotací
-514 046 Kč – úprava daně z příjmu právnických osob za obce z hlavní činnosti, která je ve výši 3 486
tis. Kč. Tato daň je v příjmech i výdajích rozpočtu ve stejné výši a neovlivňuje celkové saldo rozpočtu.

3 327 000 Kč – tvorba rezervy z 20% podílu na příjmech z prodeje majetku města. Tyto finanční
prostředky je dle článku 76, odst. 25 Statutu města Brna městská část povinna použít ke krytí nákladů
spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku.
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Převod nevyčerpaných dotací z roku 2019, z toho:
1 200 000 Kč – Oprava sálu Divadla Polárka – výměna sedadel, úprava elevace, výmalba
2 349 000 Kč – MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - kompletní vybavení rekonstruovaných prostor ZŠ
4 560 000 Kč – ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava nosných sloupů bazénu
2 334 000 Kč – MŠ "Na kopečku u zvonečku" Brno, Horní 17, p.o. - do výměna oken, zateplení objektu
856 000 Kč – MŠ Kamenná 21 - rekonstrukce objektu
Odbor životního prostředí
Převod nevyčerpaných dotací z roku 2019, z toho:
158 000 Kč – Záchody na Kraví hoře
117 000 Kč – Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní/Veletržní
470 000 Kč – opravy staveb kontejnerových stání sběrných nádob na směsný komunální odpad
14 000 Kč – Altánek – tančírna v parku
85 000 Kč – kontejnerová stání
3 000 000 Kč – účelové komunikace
1 675 000 Kč – přesun úspory na zimní údržbě na opravu cestní sítě na Kraví hoře
100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na úklid černých skládek
1 634 000 Kč – označení výdajů UZ 400 – hrazeno z 10 % zisku VHČ
Odbor pečovatelská služba
1 358 000 Kč – převod nevyčerpané dotace na zajištění pečovatelské služby roku 2019
Oddělení dopravy
2 680 000 Kč – převod nevyčerpané dotace na účelové komunikace z roku 2019

Odbor investiční a správy bytových domů
Převod nevyčerpaných dotací z roku 2019, z toho:
23 440 000 Kč – BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu

1 237 000 Kč – Knihovna – pulzující křižovatka Starého Brna
2 800 000 Kč – BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.
5 600 000 Kč – BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j.
3 067 000 Kč – Oprava 47 bytů ve 39 BD
850 000 Kč – BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu
350 000 Kč – BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu
300 000 Kč – BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu
950 000 Kč – BD Stará 2 - výstavba nového výtahu
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
3 314 605 Kč – zapojení zůstatku prostředků z roku 2019
10 000 000 Kč – tvorba Fondu rezerv a rozvoje ze zůstatku prostředků z roku 2019 a z finančního
vypořádání za rok 2019
6 198 000 Kč – tvorba bytového fondu z podílu na příjmech z prodeje majetku města – bytové domy
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.15.20.06, ze dne 21. 5. 2020, kterým projednal rozpočtové opatření
č. 6 na rok 2020, a doporučil jej RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.

5) Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2020
Finančnímu výboru v souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna byla Odborem
ekonomickým ÚMČ BS předložena zpráva o hospodaření podle rozpočtu k 31. 3. 2020.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.15.20.07, ze dne 21. 5. 2020, kterým vzal na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2020 a plán výnosů a nákladů vedlejší
hospodářské činnosti k 31. 3. 2020 a doporučuje je RMČ BS a ZMČ BS k projednání.

6) Rozpočtové opatření č. 5. Informace o přijatém RO.

Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovým opatřením č. 5 na rok 2020, které bylo schváleno RMČ
BS na 65. schůzi konané dne 27. 04. 2020.
Předmětné rozpočtové opatření se týkalo:
Příjmy
Odbor ekonomický
447 000 Kč – neinvestiční přijatý transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje – vyrovnávací platba
za plnění závazku veřejné služby v sociálních službách
4 764 660 Kč – neinvestiční přijatý transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje (ze zdrojů
Ministerstva práce a sociálních věcí) – vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby v sociálních
službách
98 856,02 Kč – neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací –
podíl Evropského sociálního fondu
21 143,98 Kč – neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl
– podíl státního rozpočtu 345 518,62 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí
na projekt „Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed – podíl EU
40 649,25 Kč - – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Podpora rozvoje
sociálních služeb na území MČ Brno-střed – podíl státního rozpočtu
36 400 000 Kč – změna rozpočtového zatřídění transferů z rozpočtu Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy MMB

Výdaje
Oddělení personální a mzdové
428 800 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na
platy pracovníků pečovatelské služby
18 200 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na platy
pracovníků centra denních služeb
4 456 440 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje (ze
zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí) na platy pracovníků pečovatelské služby
308 220 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje (ze
zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí) na platy pracovníků centra denních služeb
120 000 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných
prací
209 500 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt „Podpora
rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed – výdaje na platy
Kancelář tajemníka
176 667,87 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt
„Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed – komunikační strategie, informační
materiály a případové konference.

Finanční výbor přijal usnesení FV.15.20.08, ze dne 21. 5. 2020, kterým vzal na vědomí rozpočtové
opatření č. 3 na rok 2020.

7) Různé

Mgr. Jílková vznesla návrh na doporučení RMČ BS připojit se k petici Starostové proti úhradě
"25" z rozpočtů obcí a krajů.
Finanční výbor po rozpravě přijal usnesení č. FV.15.20.09, ze dne 21. 5. 2020, kterým doporučuje RMČ
BS schválit připojit se k petici Starostové proti úhradě "25" z rozpočtů obcí a krajů.

V Brně, dne 02. 06. 2020

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

