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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 11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 05. 02. 2020.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období
od 03.12.2019 do 27.01.2020.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán jedenkrát:
12. zasedání FV dne 23. 01. 2020

Hlavní projednávaná témata:
1.
2.
3.
4.

Vzdání se práva – Špitálka 5a, Brno
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020
Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 11. 2019
Rozpočtová opatření č. 27 a 29-32. Informace o přijatých RO

K jednotlivým tématům:
1. Vzdání se práva – Špitálka 5a, Brno
Finančnímu výboru byla předložena žádost paní
o prominutí pohledávky – příslušenství ve výši
97.433,03 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 251 C 64/2011-39) vzniklého v
souvislosti s užíváním bytu.

Stručná historie případu: V minulosti byla s panem

uzavřena nájemní smlouva k bytu, a to na dobu neurčitou
s účinností od 05.06.2003. Nájemcům vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním v období 0912/2010 v celkové výši 19.748 Kč. Dům byl prodán, právní účinky vkladu práva ke dni 11.01.2011. V dubnu 2011
byla k MS v Brně podána žaloba o zaplacení částky 19.748 Kč s přísl. a v listopadu 2013 byl MS v Brně vydán
rozsudek, kterým byla žalovaným uložena povinnost zaplatit společně a nerozdílně částku 19.748 Kč s přísl.
Následně bylo zahájeno exekuční řízení proti povinné 1/ a povinnému 2/, které je vedeno u Exekutorského úřadu
Brno-venkov, pod sp.zn. 137Ex 30846/16 a není dosud ukončeno. Dne 17.12.2017 uhradila paní na účet
exekutorského úřadu částku ve výši 20.538 Kč. V exekučním řízení byla vymožena jistina ve výši 19.748 Kč,
poplatky z prodlení v celkové výši 147.409 Kč byly vymoženy částečně, a to ve výši 30.458,30 Kč, nebyly vymoženy
náklady nalézacího řízení ve výši 790 Kč a náklady exekuce oprávněného ve výši 121 Kč. Dne 02.08.2019 paní
podala na Odbor bytový ÚMČ BS „Žádost o prominutí poplatků či úroků z prodlení“. Dne 05.09.2019 bylo
žadatelce přípisem Odboru bytového ÚMČ BS sděleno, že žádost nelze předložit k projednání v orgánech
samosprávy MČ Brno-střed, neboť dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů
a nebytových prostor v domech svěřených městské části Brno-střed č. 42, čl. 5, část B, odst. 3), který stanovuje:
„Po podání návrhu na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce pro peněžité plnění, budou žádosti o prominutí dluhu
na příslušenství vlastníkem prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS zamítnuty,

a to bez projednání v samosprávných orgánech MČ BS.“ Dne 16.09.2019 podala žadatelka na Odbor bytový ÚMČ
BS „Žádost o výjimku“, ve které trvá na projednání žádosti ze dne 07.08.2019, a to z důvodů, které uvedla již v
žádosti ze dne 02.08.2019, tj. že dluh vznikl za trvání manželství, které bylo dne 18.08.2011 rozvedeno a bývalý
manžel se na úhradě dluhu dosud nijak nepodílel.

Bod prezentovala Mgr. Typltová z Bytového odboru ÚMČ BS.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.12.20.03, ze dne 23. 1. 2020, kterým doporučil ZMČ
BS schválit vzdání se práva na vymáhání dluhu na příslušenství ve výši 93.431,23 Kč (dle pravomocného
rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 251 C 64/2011-39) vzniklého v souvislosti s užíváním bytu č.
Špitálka 5a, Brno po s tím, že dluh vymáhaný v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 137Ex 30846/16
vzniklý v souvislosti s užíváním bytu č. , Špitálka 5a, Brno bude vymáhán výlučně po .

2. Rozpočtové opatření č. 1 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.
Rozpočtové opatření zahrnuje:
Příjmy
Odbor ekonomický
3 613 000 Kč – zapojení předpokládaného vyššího výnosu z 10 % zisku VHČ za rok 2019, který dle
Statutu města Brna může MČ použít na jakýkoliv účel. Prostředky budou použity na:
- 2 200 000 Kč – rekonstrukce MŠ Kamenná 21, p. o. – dofinancování celkové rekonstrukce
autorského dozoru
- 1 413 000 Kč – přípravné práce realizace rekonstrukce parku na Moravském náměstí

Výdaje
Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování
130 000 Kč – převod nevyčerpaných prostředků na pořádání architektonických soutěží z roku 2019
781 000 Kč - převod nevyčerpané dotace od města Brna na architektonickou soutěž Žlutý kopec z roku
2019
Oddělení personální a mzdové
217 855,63 Kč - převod nevyčerpané dotace na projekt Prevence ztráty bydlení z roku 2019
47 530,93 Kč - převod nevyčerpané dotace na projekt Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ
Brno-střed z roku 2019
2 647 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků na platy zaměstnanců ÚMČ Brno-střed včetně
odvodů na sociální a zdravotní pojištění z roku 2019

625 000 Kč – pokrytí navýšení odměn uvolněných a neuvolněných zastupitelů dle nařízení vlády č.
318/2017 Sb. Navýšení je pokryto z nevyčerpaných prostředků roku 2019.

Kancelář tajemníka
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019:
168 431 Kč – projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna
431 000 Kč – projekty v oblasti územního rozvoje
96 000 Kč – školení a vzdělávání
420 416,44 Kč – projekt Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed

Odbor informatika
522 000 Kč – převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 na nákup platebního automatu

Odbor ekonomický
138 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 – rezerva na opravy a rekonstrukce
majetku

Odbor sociální a zdravotní
20 000 Kč – poskytnuté zálohy na hotovostní výdaje

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
-24 000 Kč – použití rezervy na individuální příspěvky příspěvkovým organizacím
15 000 Kč - neinvestiční příspěvek - MŠ Údolní 68 na pronájem sálu dětského centra Sokola pro
pravidelné návštěvy pro pohybové aktivity dětí
9 000 Kč - neinvestiční příspěvek - ZŠ nám. 28. října na sportovní akci – olympijský den

2 200 000 Kč - rekonstrukce MŠ Kamenná 21, p.o. – dofinancování celkové rekonstrukce autorského
dozoru – financováno z 10 % zisku VHČ za rok 2019, který dle Statutu města Brna může MČ použít na
jakýkoliv účel.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019:
180 000 Kč – KVS – divadlo Polárka – výměna sedadel
4 557 000 Kč - rekonstrukce MŠ Kamenná 21

10 063 000 Kč - rekonstrukce MŠ Kamenná 21 – financováno z 20% podílu z příjmů z prodeje majetku
500 000 Kč - MŠ Kamenná 21 – gastro vybavení
239 000 Kč – projektové dokumentace k investičním akcím ZŠ
32 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22 - rekonstrukce tělocvičny
1 200 000 Kč – dotace od města Brna na opravu sálu divadla Polárka - výměna sedadel, úprava elevace,
výmalba
2 349 000 Kč - dotace od města Brna na MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - kompletní vybavení
rekonstruovaných prostor MŠ
4 559 000 Kč - dotace od města Brna na ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - oprava nosných sloupů bazénu
432 000 Kč - dotace od města Brna na ZŠ a MŠ Brno. Křenová 21, p.o. - oprava skladu a kabinetu
2 334 000 Kč - dotace od města Brna na MŠ "Na kopečku u zvonečku" Brno, Horní 17, p.o. - do výměna
oken, zateplení objektu
665 000 Kč - dotace od města Brna na vybudování hřišť v areálu ZŠ
302 000 Kč - dotace od města Brna na ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - oprava poradenského
pracoviště
1 120 000 Kč - dotace od města Brna na ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - výměna oken
856 000 Kč - dotace od města Brna na MŠ Kamenná 21 – rekonstrukce objektu
97 000 Kč - dotace od města Brna na Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o - rekonstrukce stávající
staré části objektu – doprojektování
450 000 Kč – změna § rozpočtové skladby u multimediální učebny - ZŠ Antonínská

Odbor životního prostředí
1 413 000 Kč - přípravné práce realizace rekonstrukce parku na Moravském náměstí - financováno z
10 % zisku VHČ za rok 2019, který dle Statutu města Brna může MČ použít na jakýkoliv účel.

Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019:
203 000 Kč - dotace od města Brna na zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova, Pšeník - Sovinec,
Výstavní - Veletržní, Hluboká – Oblouková.
45 000 Kč – rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní sítě – úhrada nasmlouvaného
zpracování projektové dokumentace
1 480 000 Kč – čištění komunikací – úhrada faktur BKOM za prosinec 2019
811 000 Kč – zimní údržba komunikací
1 200 000 Kč – zimní údržba chodníků
278 000 Kč – úhrada energií a oprava kašen

50 000 Kč – údržba veřejné zeleně – úhrada služeb objednaných v prosinci 2019 s termínem dodání v
roce 2020
470 000 Kč – dotace od města Brna na opravu staveb kontejnerových stání
84 000 Kč - dotace od města Brna na kontejnerová stání
159 000 Kč - dotace od města Brna na záchody na Kraví hoře – participativní rozpočet
14 000 Kč - dotace od města Brna na Altánek - tančírna v parku – participativní rozpočet

Odbor pečovatelská služba
1 358 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 - dotace od města Brna na pečovatelskou
službu
20 000 Kč - poskytnuté zálohy na hotovostní výdaje Oddělení dopravy
5 680 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 - dotace od města Brna na účelové
komunikace

Oddělení obchodu
98 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019

Odbor investiční a správy bytových domů
Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019, dotace od města Brna na:
1 237 000 Kč - Knihovna - pulsující křižovatka Starého Brna
102 000,17 Kč - Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
23 440 000 Kč - BD Vídeňská 11 - kompletní rekonstrukce domu
349 000 Kč - rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře
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
-60 000 Kč – úprava prostředků na Dětské centrum - ulice Pivovarská – snížení o vyčerpanou část v
roce 2019
69 000 Kč – převod prostředků na služby v tržnici Zelný trh – objednávky z roku 2019 hrazené v roce
2020
396 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2019 – činnost místní správy
30 000 Kč - poskytnuté zálohy na hotovostní výdaje Financování
90 002 234,17 Kč – zapojení zůstatku prostředků z roku 2019

Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.12.20.04, ze dne 23. 1. 2020, kterým doporučil
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020 RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.

3. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 11. 2019
Ekonomický odbor předložil Finančnímu výboru zprávu včetně tabulkového přehledu příjmů, výdajů a
způsobu financování, Ing. Matejov, vedoucí EO, prezentoval zprávu členům výboru.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.12.20.05, ze dne 23. 1. 2020, kterým výsledky
hospodaření městské části Brno-střed k 30. 11. 2019 a plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské
činnosti k 30. 11. 2019 vzal na vědomí.

4. Rozpočtová opatření č. 27 a 29-32. Informace o přijatých RO
Finanční výbor FV byl seznámen s rozpočtovými opatřeními č. 27 a 29-32 na rok 2019, které byly
schváleny RMČ BS.
Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 47. schůzi konané dne 25. 11. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
3 000 Kč – transfery od jednotlivých MČ, které představují příspěvek na Sněm starostů

Výdaje
Kancelář starosty a vnějších vztahů
3 000 Kč – zapojení příspěvků od MČ na Sněm starostů
Kancelář tajemníka
40 000 Kč – převod částky, který nebyla vyčerpána na školení zastupitelů, na školení zaměstnanců ÚMČ
BS

Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 48. schůzi konané dne 2. 12. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
168 000 Kč - neinvestiční transfery od města na opravu a úprava nadzemních kontejnerových stání
420 000 Kč - investiční transfery od města na zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova, ve
vnitrobloku Pšeník-Sovinec, ve vnitrobloku Výstavní – Veletržní a ve vnitrobloku Hluboká – Oblouková
Výdaje
Odbor ekonomický
Přesuny mezi položkami dle schválených smluv o poskytnutí dotace
Odbor životního prostředí
168 000 Kč – použití neinvestičního transferu od města na opravu a úpravu nadzemních
kontejnerových stání
420 000 Kč – použití investičního transferu od města na zastínění dětských hřišť ve vnitrobloku Trýbova,
ve vnitrobloku Pšeník-Sovinec, ve vnitrobloku Výstavní – Veletržní a ve vnitrobloku Hluboká –
Oblouková

Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 50. schůzi konané dne 16. 12. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
3 000 Kč – transfery od jednotlivých MČ, které představují příspěvek na Sněm starostů
1 237 000 Kč – neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje – vyrovnávací platba za
plnění závazku veřejné služby – poskytování sociálních služeb
579 000 Kč – dotace od Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných pracovníků
Výdaje
Kancelář starosty a vnějších vztahů
3 000 Kč – zapojení příspěvků od MČ na Sněm starostů
Oddělení personální a mzdové
1 182 300 Kč – použití neinvestičního transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na platy
pracovníků pečovatelské služby
25 700 Kč - použití neinvestičního transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na platy
pracovníků centra denních služeb
2 000 Kč – přesun prostředků na náhrady mezd v době nemoci pracovníků pečovatelské služby
4 000 Kč - přesun prostředků na náhrady mezd v době nemoci pracovníků zvláštní matriky
548 000 Kč – použití dotace od Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných pracovníků
10 000 Kč - přesun prostředků na náhrady mezd v době nemoci veřejně prospěšných pracovníků
31 000 Kč - použití dotace od Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných pracovníků
Odbor ekonomický
11 000 Kč – přesun prostředků mezi položkami dle schválených smluv na poskytnutí dotace
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

Přesun prostředků na dotace z rozpočtu města Brna. Tato změna byla projednána Zastupitelstvem
města Brna na Z8/12. zasedání dne 10. 12. 2019. Nedočerpané prostředky budou použity na následující
akce:
458 000 Kč - ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - oprava skladu a kabinetu 474 000 Kč - ZŠ a MŠ Antonínská
3, p.o. - oprava poradenského pracoviště
1 661 000 Kč - ZŠ a MŠ nám. 28. října 22, p.o. - výměna oken
Odbor pečovatelská služba
29 000 Kč - použití neinvestičního transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na elektrickou
energii centra denních služeb
Oddělení obchodu
10 000 Kč – přesun prostředků mezi položkami na schválený projekt WC free

Rozpočtové opatření č. 31 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 50. schůzi konané dne 16. 12. 2019
Příjmy
Odbor ekonomický
470 000 Kč – neinvestiční přijatý transfer od města
Výdaje
Odbor životního prostředí
470 000 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu od města na opravy staveb kontejnerových
stání sběrných nádob na směsný komunální odpad

Rozpočtové opatření č. 32 na rok 2019 – schváleno RMČ BS na 51. schůzi konané dne 6. 1. 2020
Příjmy
Odbor ekonomický
458 000 Kč – změna účelu použití části účelových dotací poskytnutých z rozpočtu města Brna z
investičního na neinvestiční účel
5 512 356,21 Kč – neinvestiční a investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt
„Kounicova 1, 3. 5, 7 a 9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů“
Výdaje
Odbor investiční a správy bytových domů
5 512 356,21 Kč – použití neinvestičního a investičního transferu z Ministerstva pro místní rozvoj na
projekt „Kounicova 1, 3. 5, 7 a 9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů“

Finanční výbor přijal usnesení č. FV.12.20.06, ze dne 23. 1. 2020, kterým vzal na vědomí rozpočtové
opatření č. 27 a 29-32 na rok 2019.

V Brně, dne 27.01.2020
Mgr. Bc. Ladislava Macurová v. r.
předsedkyně Finančního výboru ZMČ BS

