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

Zpráva na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.12.2018

Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS
Obsah materiálu:
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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 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 19. prosince 2018.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období
od 22. 11. 2018 do 6. 12. 2018.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán jedenkrát:
1.

zasedání FV dne 29. 11. 2018

Hlavní projednávaná témata:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018
Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018
Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 10. 2018

K jednotlivým tématům:
1. Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019
Rozpočet městské části Brno-střed na rok 2019 tvoří celkové zdroje ve výši 591 610 tis. Kč, z toho jsou
celkové příjmy ve výši 570 169 tis. Kč a zůstatek finančních prostředků z roku 2018 ve výši 21 441 tis. Kč.
Celkové výdaje jsou ve výši 591 610 tis. Kč. Návrh rozpočtu je koncipován jako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu současně definuje finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, tvorbu a použití
peněžních fondů (Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond a Fond adopce veřejné zeleně) a plán
výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.01.18.02, ze dne 29. 11. 2018, kterým Návrh rozpočtu
městské části Brno - střed na rok 2019 doporučil RMČ k projednání a ZMČ BS ke schválení.
Současně doporučil ZMČ BS:
- stanovit závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019 dle § 12 odst. 2) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
- pověřit RMČ BS v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
provádět rozpočtová opatření pro rok 2019 v taxativně vymezeném rozsahu,
- uložit RMČ BS předkládat průběžně Finančnímu výboru ZMČ BS přehled rozpočtových opatření
schválených RMČ BS,
- uložit RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ Brno-střed podle
§ 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby.

2. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018
Ekonomický odbor předložil Finančnímu výboru zprávu včetně tabulkového přehledu příjmů, výdajů a
způsobu financování.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.01.18.03, ze dne 29. 11. 2018, kterým zprávu o
hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018 doporučil RMČ a ZMČ BS k projednání.

3. Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018
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 – zapojení vyššího příjmu z adventních trhů na Zelném trhu než byl původní předpoklad ve
schváleném rozpočtu na rok 2018
Výdaje – navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci „Kávéeska“ (Klub Leitnerova, Kulturní
servis, Galerie Šilingrák, Přednáškový cyklus pro seniory, Projekt Brněnské legendy).
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.01.18.04, ze dne 29. 11. 2018, kterým doporučil
rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018 RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.
4. Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018
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 – zapojení vyššího příjmu ze sankčních plateb na úseku přestupků a zapojení přijatého příspěvku do
Fondu adopce zeleně
Výdaje – úprava rozpočtu týkající se dílčích kapitol: Oddělení personální a mzdové, Kancelář tajemníka,
Odbor informatika, Odbor ekonomický, Odbor školství, sportu, kultury a mládeže, Odbor životního prostředí,
Oddělení majetku, odbor Investiční a správy bytových domů, Financování – zapojení zůstatku Sociálního
fondu.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.01.18.05, ze dne 29. 11. 2018, kterým rozpočtové
opatření č. 36 na rok 2018 doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení.
5. Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 10. 2018
Finančnímu výboru byl ekonomickým odborem předložen plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 10. 2018, kdy
celkové výnosy dosáhly výše 278 846 tis. Kč a celkové náklady byly ve výši 235 900 tis. Kč.
Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.01.18.06, ze dne 29. 11. 2018, kterým vzal Plán výnosů a
nákladů VHČ k 31. 10. 2018 na vědomí.
-----

Pozvánky s programem k projednání ve FV jsou rozesílány týden před zasedáním. Členové FV dostávají
v předstihu materiály k prostudování. Materiály pro 1. zasedání FV byly předloženy členům v tištěné podobě.
Všechny projednávané materiály jsou ukládány také v elektronické podobě na úložišti. Pro budoucí jednání
FV budou standardně k dispozici projednávané materiály v elektronické podobě, na vyžádání a v případech
hodných zřetele budou členům k dispozici i v tištěné podobě.
Jednání FV ZMČ BS:
Je zaznamenáváno jmenovité hlasování. FV spolupracuje zejména s Odborem ekonomickým. K bodům
předkládaným odborem podává výklad vedoucí odboru, pan Ing. Tomáš Matejov. Po rozpravě probíhá
hlasování.
Předsedkyně FV děkuje paní tajemnici FV a panu vedoucímu OE za přípravu podkladů a poskytnutou
spolupráci.
V Brně, dne 6. 12. 2018

Mgr. Bc. Ladislava Macurová
předsedkyně Finančního výboru ZMČ BS

