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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 5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 24. 4. 2019.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za
období od 5. 3. 2019 do 15. 4. 2019.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán jedenkrát:
5. zasedání FV dne 11. 4. 2019
Hlavní projednávaná témata:
5. zasedání FV dne 11. 4. 2019

Žádost o prominutí pohledávky - Cejl 48, Brno
Žádost o uzavření dohody o splátkách - Zelný trh 21, Brno
Správa a vymáhání pohledávek ve vedlejší hospodářské činnosti
Zpráva o zadávání veřejných zakázek a čerpání rozpočtu pro rok 2019 ze strany
OISBD
5. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
6. Rozpočtová opatření č. 3 a 4 na rok 2019. Informace o přijatých RO
7. Plán výnosů a nákladů VHČ k 28. 2. 2019
8. PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách termínované vklady
9. PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách elektronické bankovnictví
10. Návrh vyhlášky – Statut města Brna
1.
2.
3.
4.

K jednotlivým tématům:
1. Žádost o prominutí pohledávky - Cejl 48, Brno
Finančnímu výboru byla předložena k projednání žádost pana (nar. 1943) o prominutí pohledávky –
poplatků z prodlení ve výši 90 % z celkové částky 534.584,86 Kč. Pan podal dne 31.01.2019 žádost o
prominutí poplatků z prodlení, s tím, že navrhuje uhrazení 10 % dlužné částky, kterou by splatil v 10
měsíčních splátkách. Dluhový poradce SNMČ BS s návrhem souhlasí.
Stručná historie případu:
Pan byl uživatelem bytu č. , Cejl 48, Brno, a to na základě uzavřené nájemní smlouvy na dobu neurčitou ze dne
18.07.2001. Žadateli vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. , Cejl 48, Brno, a to
v období 01/1999-08/2005 v celkové výši 44.194 Kč.
V 10/2005 byla k MS v Brně podaná žaloba o zaplacení částky 44.194 Kč s přísl. V 07/2007 MS v Brně vydal
rozsudek na částku 44.194 Kč s přísl. Poplatky z prodlení jsou vymáhány exekučně a nejsou uhrazeny, náklady
exekuce oprávněného ve výši 300 Kč neuhrazeny. Exekuční řízení není dosud ukončeno.
RNDr. Štěpánková (dále jen zmocněnec), kterou zplnomocnil pan , podala na Odbor bytový ÚMČ BS žádost o
prominutí poplatku z prodlení ve výši 533.382,38 Kč. Přípisem Odboru bytového ÚMČ BS ze dne 31.10.2018

bylo sděleno, že vzhledem k tomu, že již byl vydán pravomocný rozsudek, který je vymáhán exekučně, nelze
této žádosti o prominutí vyhovět 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.“ Dále bylo sděleno, že není uhrazena zcela
jistina a náklady řízení, přičemž dle platné směrnice je jednou z podmínek případného projednání žádosti o
prominutí příslušenství také úhrada veškerého dluhu na jistině a dluhu na nákladech řízení. Jistina ve výši
34.191,22 Kč a náklady nalézacího řízení ve výši 15.537,38 Kč byly doplaceny dne 08.11.2018.
Dne 31.01.2019 podal zmocněnec novou žádost o prominutí poplatku z prodlení, ve které žádá ZMČ BS o
výjimku a projednání této žádosti. Přípisem ze dne 13.02.2019 byl zmocněnec vyzván k doplnění žádosti o
prominutí poplatku z prodlení, konkrétně k doložení uznání dluhu na příslušenství. Dluh na příslušenství ve výši
534.584,86 Kč byl uznán na SNMČ BS dne 06.03.2019.
Dne 12.03.2019 bylo na Odbor bytový ÚMČ BS doručeno doplnění k žádosti, ve kterém bylo navrženo ze strany
žadatele uhradit 10 % z celkové dlužné částky, a to v měsíčních splátkách ve výši 5.000 Kč, za současného
prominutí zbytku dluhu (tzn. 90 %). Dne 13.03.2019 bylo na Odbor bytový ÚMČ BS doručeno od Mgr.
Kolbabové, bytové ombudsmanky MMB, doporučující vyjádření k žádosti pana .

Jednání FV ZMČ BS se zúčastnily jako hosté Mgr. Vernerová, vedoucí Bytového odboru ÚMČ BS a
Mgr. Fischerová, vedoucí oddělení pohledávek Bytového odboru ÚMČ BS, které představily
obsahově žádost pana Kubiše.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.05.19.03, ze dne 11.04.2019, kterým doporučil
ZMČ BS ke schválení prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 90 % z celkové částky
534.584,86 Kč (dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Brně č.j. 52 C 52/2006-36), tzn.
481.126,37 Kč, k bytu č. , Cejl 48, Brno, žadatel: (1943) za podmínky, že zbývající poplatky
z prodlení ve výši 10 %, tzn. 53.458,49 Kč budou uhrazeny do 12 měsíců od konání ZMČ BS, na
kterém bylo prominutí poplatků z prodlení schváleno a za podmínky úhrady zbývajících závazků vůči
MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni úhrady zbývajících poplatků z prodlení ve
výši 53.458,49 Kč.
2. Žádost o uzavření dohody o splátkách - Zelný trh 21, Brno
Finančnímu výboru byla předložena k projednání žádost (nar. 1952), dříve bytem Zelný trh 21, Brno,
byt. č. . Paní podala dne žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši v celkové výši
139.490 Kč a navrhuje měsíční splátku ve výši 1.000 Kč.
Stručná historie případu:
Paní byla na základě nájemní smlouvy ze dne 21.12.2011 nájemcem bytu č. , Zelný trh 21, Brno, a to na dobu
určitou od 01.12.2011 do 30.11.2012. Nájem bytu skončil uplynutím doby určité, byt byl soudně vyklizen dne
22.01.2014. V období 06/2012-01/2014 a za VS 2012 a 2013 vznikl paní dluh na nájemném a službách
v celkové výši 139.490 Kč. V únoru 2014 byla podána žaloba o zaplacení částky ve výši 125.172 Kč s přísl. (za
období 06/2012-11/2013 a VS 2012), MS v Brně rozsudkem č.j. 215 C 22/2014-107stanovil povinnost uhradit
částku 125.172 Kč s přísl. a náklady řízení ve výši 7.760 Kč. Paní se odvolala ke KS v Brně, který rozsudek
MS
v Brně
potvrdil
rozsudkem
č.j. 19 Co 61/2017-126 (PM 20.10.2017).
Od ledna 2015 do listopadu 2017, v průběhu soudního řízení o zaplacení dlužné částky ve výši 125.172 Kč
s přísl., podala paní několik žádostí o prominutí dlužného nájemného. Tyto žádosti byly neúplné a paní je
nedoplnila, přestože byla k jejich doplnění opakovaně vyzývána. Doplnila až žádost podanou v říjnu 2017 a to
tak, že dne 20.11.2017 podala „žádost o prominutí poplatků či úroků z prodlení“ a uznala dluh na jistině ve výši
125.172 Kč a 14.318 Kč. Projednání „žádosti o prominutí poplatků či úroků z prodlení“, podané po vydání
pravomocného rozsudku podmiňovala Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů
a nebytových prostor v domech svěřených MČ Brno-střed č. 45/2011, účinná od 19.05.2011 do 20.03.2018,
úhradou celé jistiny a nákladů předcházejícího řízení. Vzhledem k tomu, že paní jistinu dlužné částky a náklady
řízení neuhradila, nebyla žádost předložena samosprávným orgánům MČ BS k projednání.
V roce 2018 podala paní další dvě žádosti o prominutí dlužné částky. Vzhledem k tomu, že paní neuhradila

jistinu dlužné částky a náklady řízení, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto, byla paní zaslána sdělení, že jejím
žádostem nelze vyhovět 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. 4, část A), odst. (2), písm. f) a čl. 5,
část B), odst. (1), účinné od 21.03.2018.
V lednu 2019 podala paní žádost o částečné prominutí dluhu na nájemném a službách a „o udělení výjimky a
povolení splátkového kalendáře“ na částku 125.172 Kč dle rozsudku MS v Brně č.j. 215 C 22/2014-107. Paní
dne 20.02.2019 uznala dluh na nájemném a službách ve výši 14.318 Kč a na příslušenství ve výši 1.332 Kč a
243.833 Kč.
Dále v únoru a březnu 2019 paní
upřesnila, že žádá o výjimku ze Směrnice
č. 42 a o uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném a službách ve výši 139.490 Kč a navrhuje měsíční
splátku ve výši 1.000 Kč.
Náklady řízení ve výši 7.460 Kč dle rozsudku MS v Brně uhradila 14.03.2019 a náklady řízení ve výši 300 Kč
dle rozsudku KS v Brně uhradila 16.04.2018.

Mgr. Vernerová, vedoucí Bytového odboru ÚMČ BS a Mgr. Fischerová, vedoucí oddělení pohledávek
Bytového odboru ÚMČ BS představily obsahově žádost paní a odpovídaly na dotazy členů FV.
K problematice proběhla diskuze v níž vystoupili: Mgr. Oplatek, Bc. Doležal, Ing. Bílek, Mgr. Bc.
Macurová, L. Blaštíková, Mgr. Jílková.
Členové Finančního výboru po projednání věci přijali usnesení č. FV.05.19.04, ze dne 11.04.2019,
kterým odkládá Finanční výbor projednání žádosti paní a současně žádá Bytový odbor ÚMČ BS o
doplnění informací o majetkových poměrech žadatelky.
3. Správa a vymáhání pohledávek ve vedlejší hospodářské činnosti
Na pozvání předsedkyně FV se jednání FV zúčastnily Bc. Pešáková, vedoucí organizační složky
Správa nemovitostí MČ BS, Mgr. Vernerová, vedoucí Bytového odboru ÚMČ BS a Mgr. Fischerová,
vedoucí oddělení pohledávek Bytového odboru ÚMČ BS, které byly požádány o podání informace o
způsobu správy a vymáhání pohledávek z oblasti vedlejší hospodářské činnosti. Současně o poskytnutí
informace o aktuálním stavu vymáhání u největších dosud neuhrazených pohledávek z let 2016-2018.
Bc. Pešáková podrobně vysvětlila proces evidence a správy pohledávek (vznik pohledávky,
upomínání, poradenství, splátkové kalendáře, předávání pohledávek k vymáhání odboru Bytovému).
Přestavila rovněž projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně. Další informace doplnila Mgr.
Vernerová z oblasti vlastního vymáhání pohledávek (nalézací řízení, exekuční řízení, uplatňování
notářských doložek). Následně podala informaci o stavu vymáhání u dlužníků s největšími
evidovanými nedoplatky v období 2016-2018, ve všech případech byly prezentovány FV úkony
směřující k vymožení pohledávek. Většina dlužníků se však v současnosti nachází v insolvenci.
V rámci následné diskuze vystoupili: L. Blaštíková, Mgr. Bc. Macurová, Bc. Doležal.
Mgr. Drdla podal návrh k prověření uplatňování rozhodčích doložek jakožto nástrojů vymáhání
pohledávek.
Mgr. Oplatek vznesl dotaz ohledně přípravy vnitřních Směrnic úřadu upravující správu a odpis
pohledávek.
Na dotaz odpověděla předsedkyně FV. Uvedla, že se v současnosti podílí na dopracování Směrnice
týkající se pohledávek vniklých z hlavní činnosti, kdy je předpoklad, že finální znění bude předáno do
schvalovacího procesu v květnu 2019. Následně bude dopracována i Směrnice týkající se vedlejší
hospodářské činnosti. Materiály budou samozřejmě předloženy i na jednání FV.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.05.19.05, ze dne 11.04.2019, kterým vzal na
vědomí základní informaci o správě a vymáhání pohledávek z VHČ a o aktuálním stavu vymáhání
největších, dosud neuhrazených pohledávek z let 2016-2018 a současně uložil Bytovému odboru
ÚMČ BS předložit na příští plánované zasedání FV informace k možnosti uplatňování
notářských zápisů s doložkou k přímé vykonatelnosti a rozhodčích doložek.

4. Zpráva o zadávání veřejných zakázek a čerpání rozpočtu pro rok 2019 ze strany

OISBD
Předsedkyně FV informovala členy FV o založení pracovní skupiny pro eliminaci korupčních rizik,
jejíž jednání se účastní. Informovala o obsahu jednání pracovní skupiny, která se sešla zatím celkem
5x, včetně přijatých opatření, které pracovní skupina doporučila zavést.
Host jednání, pan Pacal, vedoucí oddělení Odboru investičního, doplnil informace o aktuální stav
z hlediska zakázek na stavební práce, které stále probíhají a ještě nejsou zcela ukončeny. Představil
činnosti odboru v dané oblasti.
K problematice proběhla diskuze v níž vystoupili: Ing. Bílek, Mgr. Oplatek.
Finanční výbor přijal následně usnesení č. FV.05.19.06, ze dne 11.04.2019, kterým vzal na vědomí
zprávu o aktuální situaci v oblasti zadávání veřejných zakázek.
5. Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019
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.
Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2019 je uveden v příloze pod č. 1 (Priloha č_1_ RO 5_2019).
Problematiku rozpočtového opatření prezentoval stálý host FV ZMČ BS Ing. Matejov, vedoucí
Ekonomického odboru ÚMČ BS:
Oddělení personální a mzdové
– přesun výdajů na cestovní výdaje z rozpočtu Odboru pečovatelská služba
Odbor ekonomický
– vratka nevyčerpané části dotace na projekt Management řízení a rozvoje lidských zdrojů
– použití rezervy z prodeje nemovitého majetku a přesun na výdaje Odboru životního prostředí
Odbor sociální a zdravotní – výdaje na zálohy na hotovostní výdaje
Odbor životního prostředí
- MČ Brno-střed obdržela v 2/2019 petici obyvatel domu Křídlovická 53 požadujících mimo jiné
instalaci laviček a prolézačky pro děti za dům Křídlovická 53. Usnesením RMČ/2019/13/35 ze dne
04.03.2019 byla schválena odpověď na petici, která obsahuje i prověření instalace uvedených prvků
Odborem životního prostředí. Následně se zástupce OŽP na místě samém sešel s petitentkou a bylo
dohodnuto místo, kam lze uvedené prvky instalovat, a to včetně představy o jaké konkrétní prvky by
se mělo jednat - oddychová zóna by zahrnovala herní prvek pro děti do 14-ti let věku s doplněním o
úpravu místa dopadu a dále 2 lavičky na betonových podestách. Součástí bude i povinný provozní řád.
Prostředky na tuto akci budou přesunuty z rezervy Odboru ekonomického.
- oprava havárie spočívající v 6m propadu pod chodníkem v ploše veřejné zeleně mezi ulicemi
Kampelíkova-Údolní, jejíž správu zajišťuje dle Statutu naše MČ.
(Prostředky na tuto akci jsou přesunovány z rezervy Odboru ekonomického).
– přesun části dotace na opravy účelových komunikací (přesun z rozpočtu Oddělení dopravy), která
bude přednostně využita na opravy účelových komunikací na Kraví hoře a dále před ZŠ Úvoz.
– přesun nevyčerpaných výdajů z roku 2018 na údržbu psích výběhů.
- výdaje na zálohy na hotovostní výdaje.
- přesun výdajů na cestovní výdaje do rozpočtu Oddělení personálního a mzdového.
Oddělení dopravy
– přesun části dotace na opravy účelových komunikací do rozpočtu Odboru životního prostředí.
Oddělení obchodu
– přesun nevyčerpaných výdajů z roku 2018 (150 tis. Kč) a přesun z investičních výdajů (200 tis. Kč)
na položku služby související s tržištěm na Zelném trhu.
Jako host vystoupil pan Pacal, vedoucí oddělení Odboru investičního, který doplnil informace k
položce rozpočtu týkající se Odboru investičního:

Příjmy:
§ 3612 – zapojení zisku VHČ z minulých let v bytové oblasti.
§ 3612 – převod nevyčerpaných dotací z Fondu bytové výstavby města Brna. Dotace byly zapojeny do
rozpočtu v roce 2018, nebyly plně vyčerpány a byla podána žádost na MMB o schválení jejich čerpání
v roce 2019.
Výdaje:
§ 6171 – zálohy na hotovostní výdaje (činnost místní správy)
§ 3612 – investiční akce do svěřených bytových domů
§ 3745 – rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře (účelově vázaná dotace z MMB k dočerpání)
Zdůraznil, že navýšení kapitálových výdajů v roce 2019 není způsobeno dodatečnými stavebními
pracemi, ale potřebou přesunout nevyčerpané prostředky z roku 2018 do rozpočtu 2019 na akce, na
které měli být tyto prostředky čerpány již v roce 2018.
V této části týkající se OISBD je rozpočtové opatření projednáváno opakovaně, v mezidobí byla
provedena ze strany odboru kontrola správnosti jednotlivých položek rozpočtového opatření a nebyla
shledána skutečnost bránící schválení tohoto rozpočtového opatření.
K tomuto bodu proběhla diskuze, v níž vystoupili: Ing. Bílek a Mgr. Oplatek.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.05.19.07, ze dne 11.04.2019, kterým
rozpočtové opatření č. 5 na rok 2019 doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.
6. Rozpočtová opatření č. 3 a 4 na rok 2019. Informace o přijatých RO
Finančnímu výboru byly předloženy rozpočtová opatření č. 3 a 4 na rok 2019, zahrnující:
Příjmy
Odbor ekonomický
16 000 Kč – dotace z rozpočtu města Brna na projekt prevence kriminality „Bezpečný střed pro seniory“
126 000 Kč - dotace z rozpočtu města Brna na projekt participativního rozpočtu „Záchody na Kraví hoře“ –
provoz
251 000 Kč - dotace z rozpočtu města Brna na projekt participativního rozpočtu „Altánek – tančírna v parku“ investice
Odbor ekonomický
338 800 Kč – neinvestiční transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje – vyrovnávací platba za plnění
závazku veřejné služby: poskytování sociálních služeb

Výdaje
Kancelář starosty a vnějších vztahů
16 000 Kč – použití dotace z rozpočtu města Brna na projekt prevence kriminality „Bezpečný střed pro seniory“.
Z dotace bude hrazeno divadelní představení s tematikou prevence kriminality pro seniory.
Odbor sociální a zdravotní
40 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na pořízení Seniorské obálky. I.C.E. karta v překladu "In Case of
Emergency", tedy "v mimořádném případě nebo v případě nouze" je určená pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, žijící doma, především pak těm, kteří žijí osamoceně a kterých navíc stále přibývá. Je tedy
neutrálním tiskopisem pro obě skupiny, případně pro další občany, kteří cítí potřebu ji využít. Jedná se o
osvětovou kampaň, která napomůže seniorům a záchranným složkám velice rychle získat informace potřebné
k záchraně života a rovněž dalším krokem k vylepšení přednemocniční péče a k podpoře toho, aby senior setrval
co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.
Odbor životního prostředí
126 000 Kč – použití dotace z rozpočtu města Brna na projekt participativního rozpočtu „Záchody na Kraví
hoře“ – provoz
251 000 Kč – použití dotace z rozpočtu města Brna na projekt participativního rozpočtu „Altánek – tančírna
v parku“ - investice
Oddělení personální a mzdové
324 400 Kč – použití neinvestičního transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na poskytování
sociálních služeb na platy zaměstnanců pečovatelské služby
14 400 Kč - použití neinvestičního transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na poskytování sociálních
služeb na platy zaměstnanců centra denních služeb

Finanční výbor přijal usnesení č. FV.05.19.8, ze dne 11.04.2019, kterým vzal na vědomí rozpočtová
opatření č. 3 a 4 na rok 2019.

7. Plán výnosů a nákladů VHČ k 28. 2. 2019
Finančnímu výboru byl ekonomickým odborem ÚMČ BS předložen plán výnosů a nákladů VHČ k 28.
2. 2018.
Celkové výnosy k 28. 2. 2019 dosáhly výše 57 640 tis. Kč, které jsou tvořeny především výnosy
z nájemného (55 405 tis. Kč).
Celkové náklady byly ve výši 28 527 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových
domů (15 692 tis. Kč).
K tomuto bodu proběhla diskuze, v níž vystoupili: Ing. Bílek a paní Blaštíková.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.05.19.09, ze dne 11.04.2019, kterým vzal na
vědomí plán výnosů a nákladů VHČ k 28. 2. 2019 s tím, že požaduje předložit přehled pracovních
úvazků placených z VHČ.

8. PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách termínované vklady
Finančnímu výboru byl ekonomickým odborem ÚMČ BS předložen návrh přílohy rámcové smlouvy o
platebních a bankovních službách, specifikace – termínovaný vklad.
MČ Brno-střed má u PPF banky, a.s. vedeny 3 bankovní účty za účelem zhodnocení volných
finančních prostředků:
2019080003/6000 – prostředky hlavní činnosti
2019080038/6000 - aktuální prostředky vedlejší hospodářské činnosti
K těmto účtům je zřízen termínovaný vklad s automatickým obnovováním při měsíční periodě
s úrokovou sazbou 1,0 % p.a. Dle přílohy č. 1 a 2 budou nyní tyto úroky měsíčně připisovány
k běžnému účtu, tzn. že bude jejich zapojení do rozpočtu v průběhu roku.
2019080011/6000 - prostředky vedlejší hospodářské činnosti
K tomuto účtu nyní není zřízen termínovaný vklad. Je navrhováno zřízení termínovaného vkladu
k tomuto účtu s automatickým obnovováním při měsíční periodě s úrokovou sazbou 1,0 % p.a
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.05.19.10, ze dne 11.04.201, kterým vyslovil souhlas se zněním
přílohy č. 1-3 rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - termínované vklady.
9. PPF banka a.s. - příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách -

elektronické bankovnictví
Finančnímu výboru byl ekonomickým odborem ÚMČ BS předložen návrh přílohy rámcové smlouvy o
platebních a bankovních službách, specifikace – elektronické bankovnictví.
MČ Brno-střed má u PPF banky, a.s. vedeny 3 bankovní účty za účelem zhodnocení volných
finančních prostředků:
- 2019080003/6000 –prostředky hlavní činnosti
- 2019080038/6000 - prostředky vedlejší hospodářské činnosti
- 2019080011/6000 - prostředky vedlejší hospodářské činnosti

K těmto účtům je navrhováno zřídit službu internetového bankovnictví. Přístupová oprávnění by byla
udělena 4 zaměstnancům Odboru ekonomického. Každou transakci budou muset schválit 2 uživatelé,
z nichž jeden musí být vždy vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení.
Používání této služby je zdarma.
Předsedkyně FV vyzvala přítomné k rozpravě. K tomuto bodu proběhla diskuze, v níž vystoupila:
Mgr. Jílková.
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.05.19.11, ze dne 11.04.2019, kterým vyslovil souhlas se

zněním přílohy č. 1 rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách - elektronické
bankovnictví.
10. Návrh vyhlášky – Statut města Brna
Finančnímu výboru byl ekonomickým odborem ÚMČ BS předložen návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č. 20/2021, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
Na MČ BS byla podána žádost od Statutárního města Brna, MMB, Organizačního odboru, o zaslání
stanoviska k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 20/2021, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších vyhlášek), který byl projednán a doporučen Komisí legislativní a organizační RMB
dne 19.03.2019 a Radou města Brna dne 27.03.2019.
Je navrhována s úprava článku 76 - finanční hospodaření, kde dochází k následujícím změnám:
• odstavec 2 obsahuje odkaz na již neplatné ustanovení zákona o obcích, s proto je navrženo jej
vypustit
• situace, popsané ve druhé větě písm. b) v odstavci 11 již v současné době nepřicházejí v úvahu, s
proto je navrženo je vypustit
• text v odstavci 22 se vztahuje k celé části, týkající se příjmů městských částí (tedy k odstavcům 7 až
22), ale dosavadní úprava navozuje dojem, že se vztahuje pouze k odst. 22, a proto je navrženo
přesunutí příslušného textu do samostatného nového odstavce 23 (s následujícím přečíslováním
dalších odstavců).

Finanční výbor přijal usnesení č. FV.05.19.12, ze dne 11.04.2019, kterým Finanční výbor
vyslovil souhlas s návrhem úpravy článku 76 - finanční hospodaření obecně závazné
vyhlášky statutárního města č. 20/2021, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek.
-----

Předsedkyně FV děkuje paní tajemnici FV a panu vedoucímu Ekonomického odboru za poskytnutou
spolupráci.
V Brně, dne 16. 04. 2019

Mgr. Bc. Ladislava Macurová, v. r.

předsedkyně Finančního výboru ZMČ BS

Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 5
na rok 2019
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

19. RMČ BS 15. 4. 2019
5. ZMČ BS 24. 4. 2019

Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 2019 v Kč
Příjmy

§
2500
2500

Pol.

ÚZ

6330 4131

400

Odbor
§
Pol.
2030
2030 4351 51XX

ÚZ

ORG

Text
Odbor ekonomický
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Zvýšení/snížení příjmů celkem

Upravený rozpočet
k 5. 4. 2019
133 700 000,00
133 700 000,00

Úprava + 58 800 000,00
58 800 000,00

Rozpočet po změně
192 500 000,00
192 500 000,00

Výdaje

ORG
0100103000000

2500
2500
2500

6402 53XX
6402 53XX

104113013
104513013

2500

6409 59XX

100

2800
2800

6171 51XX

3100
3100

3745 61XX

3100

Text

Upravený rozpočet
k 5. 4. 2019

Úprava + -

Rozpočet po změně

Oddělení personální a mzdové
Osobní asistence, pečovatelská služba

0,00

64 000,00

64 000,00

Odbor ekonomický
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně - podíl SR
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně - podíl EU

0,00
0,00

14 518,85
123 410,23

14 518,85
123 410,23

401 000,00

-266 000,00

135 000,00

0100107000000

Nespecifikované rezervy

0100109000000

Odbor sociální a zdravotní
Činnost místní správy

0,00

20 000,00

20 000,00

100

0100120000000

Odbor životního prostředí
Dětská hřiště a sportoviště

0,00

160 000,00

160 000,00

3745 51XX

100

0110100000000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0,00

106 000,00

106 000,00

3100

2212 51XX

73

0100112000000

Opravy účelových komunikací

0,00

500 000,00

500 000,00

3100

3749 51XX

0100112000000

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

346 000,00

57 000,00

403 000,00

3300
3300

6171 51XX

0100243000000

Odbor pečovatelské služby
Činnost místní správy

0,00

20 000,00

20 000,00

3300

4351 51XX

0100243000000

Osobní asistence, pečovatelská služba

64 000,00

-64 000,00

0,00

3410
3410

2212 51XX

0100114000000

Oddělení dopravy
Opravy účelových komunikací

4 148 000,00

-500 000,00

3 648 000,00

3430
3430
3430

3639 61XX
2141 51XX

0100114000000
0100114000000

Oddělení obchodu
Komunální služby a územní rozvoj
Vnitřní obchod

200 000,00
200 000,00

-200 000,00
350 000,00

0,00
550 000,00

3500

73

Odbor investiční a správy bytových domů

Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 5
na rok 2019

Odbor
§
Pol.
3500 6171 51XX

ÚZ

ORG
0100116000000

3500
3500

3612 61XX
3612 61XX

0118251000000
0118252000000

3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500

3612
3612
3612
3612
3745
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612

0118253000000
0118255000000
0118256000000
0118258000000
0113010000000
0118259000000
0118269000000
0118270000000
0118271000000
0118272000000
0118275000000
0118276000000
0118277000000
0118278000000
0118279000000
0118280000000

3500

3612 61XX

61XX
61XX
51XX
63XX
61XX
51XX
61XX
61XX
61XX
61XX
51XX
51XX
51XX
51XX
51XX
51XX

90

400

0100116000000

ÚZ

ORG

Text

Upravený rozpočet
k 5. 4. 2019

Úprava + Rozpočet po změně
30 000,00
30 000,00

Činnost místní správy

0,00

BD Kounicova 1,3,5,7,9-modernizace výtahů; 74 b.j.
BD Bratislavská 26,28 - rekonstrukce domů;13 b.j.
BD Křenová 57 - rekonstrukce domu - sdílené bydlení studentů a dětí z dětských
domovů, projekt MU - SYMBIOS; 9 b.j.
BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j.
BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j.
Technická infrastruktura pro obytný soubor Vídeňská - 3 bytové doby (A,B,C); 179 b.j.
Rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře
Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed
BD Kobližná 15 - výstavba nového výtahu, 17 b.j.
BD Lidická 15 - výstavba nového výtahu, 7 b.j.
BD Veselá 2 - výstavba nového výtahu, 6 b.j.
BD Stará 2 - výstavba nového výtahu, 19 b.j.
Moravské náměstí 12 – výměna oken v uliční části
Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády
Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu
Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů
Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů
Křídlovická 61 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů

0,00
0,00

3 700 000,00
15 526 000,00

3 700 000,00
15 526 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

553 000,00
2 800 000,00
5 600 000,00
3 450 000,00
349 000,00
3 067 000,00
850 000,00
350 000,00
300 000,00
950 000,00
786 000,00
866 000,00
793 000,00
345 000,00
554 000,00
281 000,00

553 000,00
2 800 000,00
5 600 000,00
3 450 000,00
349 000,00
3 067 000,00
850 000,00
350 000,00
300 000,00
950 000,00
786 000,00
866 000,00
793 000,00
345 000,00
554 000,00
281 000,00

127 200 000,00
132 559 000,00

58 800 000,00
100 334 929,08

186 000 000,00
232 893 929,08

Bytové hospodářství
Zvýšení/snížení výdajů celkem

Financování

Odbor

§

Pol.
8115

Text

Upravený rozpočet
k 5. 4. 2019

Úprava + -

Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech

41 534 929,08

Zvýšení/snížení financování celkem

41 534 929,08

Rozpočet po změně

0,00

