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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.12.2020

Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Priloha c. 1 – navrh rozpoctoveho opatreni c. 20 na rok 2020

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020, které tvoří přílohu č.
1 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:
Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 20. zasedání
dne 15. 10. 2020 s výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.20.13, ze dne 15. 10. 2020
Finanční výbor projednal
rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020, které tvoří přílohu č.
1 tohoto materiálu a
doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení
rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
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RMČ BS materiál projednala na svém 87. zasedání dne 19. 10.
2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/87/06 Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020
RMČ BS na 87. schůzi, konané dne 19.10.2020,
projednala
rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020, které tvoří přílohu č.
1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020, které
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS
nejbližším zasedání ZMČ BS.

předložit

uvedený

materiál

na

Termín: 21.10.2020
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu
v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Příjmy
Výdaje
Kancelář tajemníka
13 798 Kč – podíl MČ na projektu Systematizace a zkvalitnění
systému řízení města Brna
Odbor ekonomický
352 357,92 Kč – vratka nevyčerpané části dotace na projektu
Podpora rozvoje sociálních služeb na území MČ Brno-střed
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
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247 000 Kč – navýšení provozního příspěvku ŠJ Nádvorní na
platy
pracovníků
školní
jídelny,
kteří
jsou
placeni
z prostředků doplňkové činnosti. Bylo přerušeno stravování
cizích strávníků v prostoru jídelny na základě rozhodnutí
krajské hygienické stanice.
Odbor životního prostředí
- 1 100 000 Kč – přesun úspory z čištění komunikací
2 100 000 Kč – průzkum podzemí v parku na Moravském náměstí.
MČ
Brno-střed
v
uplynulém
období
coby
vyhlašovatel
zrealizovala
architektonicko-urbanistickou
a
krajinářskou
soutěž o návrh Park na Moravském náměstí a následně s autorem
návrhu, který se dle doporučení poroty umístil na 1. místě,
společností consequence forma s.r.o.
(schváleno usnesením
RMČ/2016/108/02 ze dne 01.12.2016), coby zadavatel uzavřela
smlouvu o zpracování příslušných stupňů projektové dokumentace
a autorského dozoru /schváleno usnesením RMČ/2019/15/02 ze dne
18.03.2019/. K dnešnímu dni je na zmíněnou revitalizaci parku
vydáno územní rozhodnutí a je už i dopracována dokumentace pro
stavební povolení.
Součástí společností navrhované úpravy parku jsou mimo jiné i
nové parkové chodníky, nová centrální plocha s fontánou se
strojovnou a retenční nádrží anebo objekt kavárny. Tyto
stavební objekty jsou částečně anebo i zcela navrženy v
místech, kde od druhé poloviny 19. století až do roku 1945
stál objekt Německého domu, který byl v tomto roce částečně
vybombardován a hned po skončení 2. světové války byl ještě v
témže roce srovnán se zemí. S ohledem na skutečnost, že zemní
práce na shora uvedených stavebních objektech budou probíhat v
půdorysu Německého domu, je žádoucí co nejdetailněji poznat
aktuální stav podzemí parku v tomto místě a výsledná zjištění
pak
zahrnout
do
prováděcí
dokumentace
na
předmětnou
rekonstrukci parku tak, aby mohly být výše specifikované
stavební objekty opravdu zrealizovány.
Jako podklad pro průzkum podzemí MČ Brno-střed využila
projektovou
dokumentaci
zpracovanou
na
tento
dosud
nerealizovaný průzkum již v roce 2011 Ing. A. Svobodou, Ratelier, s.r.o., pro Odbor investiční MMB,
který ji na
základě objednávky Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed
v září 2020 aktualizoval. Průzkum samotný zahrnuje provedení
celkem 9 ks sond (šachtic), z toho 7 sond o rozměrech 1,5 x
1,5 m
a hloubce 4 m a 2 sondy o rozměrech 1,6x2,66 m a
hloubce 9 m. Sondy budou prováděny ručně
(vrátek).
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90 000 Kč – přesun úspory na čištění komunikací na výdaje
spojené s veřejnými toaletami (nákup materiálu, elektrická
energie, opravy a udržování.
Odbor obchodu a služeb
50 000 Kč – výdaje spojené s provozem tržiště na Zelném trhu
Financování
1 663 155,92 Kč – zapojení nerozdělených prostředků z daně z
vedlejší hospodářské činnosti
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Příloha č. 1 - návrh rozpočtového opatření č. 20
na rok 2020
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

87. RMČ BS 19. 10. 2020
16. ZMČ BS 4. 11. 2020

Návrh rozpočtového opatření č. 20 na rok 2020 v Kč
Výdaje

Odbor
§
Pol.
2100
2100 6171 51XX

ÚZ
104100000

Text

ORG
5432

Kancelář tajemníka
Činnost místní správy
Odbor ekonomický
Finanční vypořádání minulých let
Finanční vypořádání minulých let

Upravený rozpočet
k 12. 10. 2020

Úprava + -

Rozpočet po změně

4 780,00

13 798,00

18 578,00

0,00
0,00

37 090,31
315 267,61

37 090,31
315 267,61

880 000,00

247 000,00

1 127 000,00

2500
2500
2500

6402 53XX
6402 53XX

2900
2900

3141 53XX

0196500000000

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ŠJ Nádvorní 1

3100
3100
3100

2212 51XX
3745 51XX

0110400000000
0100304000000

Odbor životního prostředí
Nákup ostatních služeb
Silnice

7 984 000,00
0,00

-1 100 000,00
2 100 000,00

6 884 000,00
2 100 000,00

3100
3100

2212 51XX
3639 51XX

0110400000000
0110230000000

Silnice
Komunální služby a územní rozvoj

7 984 000,00
350 000,00

-90 000,00
90 000,00

7 894 000,00
440 000,00

3600
3600

2141 51XX

0100114000000

Odbor obchodu a služeb
Vnitřní obchod
Zvýšení/snížení výdajů celkem

94 000,00
17 296 780,00

50 000,00
1 663 155,92

144 000,00
18 959 935,92

104113013
104513013

Financování

Odbor

§

Pol.
8115

ÚZ

Text

ORG

Upravený rozpočet
k 12. 10. 2020

Úprava + -

Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech

1 663 155,92

Zvýšení/snížení financování celkem

1 663 155,92

Rozpočet po změně

