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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 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 09.12. 2020.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období
od 08.09.2020.2020 do 30.11.2020.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:
19. zasedání FV dne 16.09. 2020
20. zasedání FV dne 15.10. 2020
21. zasedání FV dne 26.11. 2020
Hlavní projednávaná témata:
19. zasedání FV dne 16.09. 2020
1. Prominutí smluvní pokuty –PV Joštova 3, Brno
2. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2020
20. zasedání FV dne 15. 10. 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Návrh obecně závazné vyhlášky č. 17/2019 o místních poplatcích
Žádost o uzavření dohody o splátkách - Křídlovická 59, Brno
Žádost o vzdání se práva - Bratislavská 40, Brno
Žádost o posunutí termínu úhrady - Zelný trh 21, Brno
Žádost o vzdání se práva - Francouzská 12, Brno
Žádost o vzdání se práva - nebytový prostor č. , Kobližná 13, Brno
Přehledy odepsaných daňových nedoplatků dle Směrnice č. 34 – Směrnice pro nakládání
s pohledávkami
Vývoj pohledávek a stav k 30. 6. 2020
Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 8. 2020
Rozpočtová opatření č. 16-18. Informace o přijatých RO
Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020
1. etapa návrhu rozpočtu na rok 2020
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. – informace o stavu hospodaření
Kávéeska, p. o. - informace o stavu hospodaření

21. zasedání FV dne 26. 11. 2020
1. Žádost o předchozí souhlas ZMB – prominutí koncesního poplatku pro rok 2020 (Advent na
Zelňáku)
2. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky – Vachova 3, Brno
3. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky – Lidická 17, Brno
4. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky – Orlí 22, Brno
5. Žádost o vzdání se práva – Orlí 26, Brno
6. Žádost o vzdání se práva – Lidická 47, Brno
7. Poskytnutí slevy z nájemného – výzva "COVID – Nájemné“

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OISBD – Informace k plnění rozpočtu 2020
Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2021
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2020
Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020
Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2020
Rozpočtová opatření č. 19, 21 a 22. Informace o přijatých RO
Různé

K jednotlivým tématům:
19. zasedání FV dne 16. 09. 2020
1) Prominutí smluvní pokuty –PV Joštova 3, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen k projednání návrh na prominutí části smluvní pokuty ve výši
40.000,00 Kč z celkové výše smluvní pokuty 70.000,00 Kč uplatněné vůči paní a započtení zbývající částky ve
výši 30.000,00 Kč s kaucí, která byla složena před podpisem smlouvy dne 16.10.2014, z důvodu, že při výstavbě
nevznikly ÚMČ Brno-střed škody, k jejichž zajištění byla kauce složena.
RMČ BS usnesením č. 245.50. ze dne 24.09.2014 přidělila část půdního prostoru v domě na ulici Joštova 3, Brno,
za účelem vybudování nové bytové jednotky formou půdní vestavby/střešní nástavby, nájemci, paní (dále také
„nájemce“). Dne 20.10.2014 byla uzavřena Smlouva o výstavbě a nájmu bytu (dále jen „Smlouva“) mezi
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed (dále jen „pronajímatel“) a paní . V souladu se Smlouvou
nájemce uhradil kauci ve výši 30 000,- Kč. Předání a převzetí půdního prostoru proběhlo dne 07.01.2015 z úrovně
OISBD. Dne 18.02.2016 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, který rozšiřuje předmět smlouvy o id. 1/3 části
pozemku p. č. 573/1 o výměře 4 m2 za účelem vybudování výtahové šachty pro umístění výtahu, společně s
nájemci pravé a levé části půdního prostoru. Dne 10.05.2016 bylo vydáno stavebníkům Společné rozhodnutí o
umístění stavby a stavební povolení pro stavbu, které nabylo právní moci 14.07.2016. Dne 25.05.2018 byl uzavřen
dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým se měnil termín, kdy nájemce má podat žádost o kolaudační souhlas, a to do
14.04.2019 a termín, kdy nájemce má předložit pronajímateli kolaudační souhlas a předat dokončenou stavbu, a
to do 14.07.2019. V půdním prostoru nájemci položili volně na původní podlahu tepelnou izolaci, žádné jiné práce
nebyly provedeny. Na základě uvedeného skutkového stavu byla ukončena Smlouva písemnou výpovědí, kterou
schválila RMČ BS dne 26.08.2019, usnesením RMČ/2019/34/10 z důvodu hrubého porušení povinností nájemce,
přičemž hrubé porušení povinností nájemce spočívá v tom, že nájemce nepodal do 14.04.2019 žádost o kolaudační
souhlas a dále také v tom, že nájemce ve lhůtě do 14.07.2019 nepředložil pronajímateli kolaudační souhlas a
nepředal dokončenou stavbu. Výpovědní lhůta skončila dne 31.12.2019. Dne 18.12.2019 byla střední část půdního
prostoru v původním stavu protokolárně předána zpět pronajímateli. Téhož dne byl nájemci paní předán předpis
pohledávky na smluvní pokutu ve výši 70.000,00 Kč. Dne 06.01.2020 obdržel OISBD ÚMČ Brno-střed žádost
paní
o prominutí smluvní pokuty ve výši 70.000,00 Kč, a to z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, kdy se
nemohla osobně věnovat výstavbě předmětné půdní vestavby. Pí smluvní pokutu v plné výši v termínu splatnosti
uhradila.
Kauzu prezentovala členům Finančního výboru Ing. Slomková z OISBD.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.19.20.03, ze dne 16. 9. 2020, kterým doporučil ZMČ
BS schválit prominutí části smluvní pokuty ve výši 40.000,00 Kč z celkové výše smluvní pokuty
70.000,00 Kč uplatněné vůči paní a započtení zbývající částky ve výši 30.000,00 Kč s kaucí, která
byla složena před podpisem smlouvy dne 16.10.2014, z důvodu, že při výstavbě nevznikly ÚMČ Brnostřed škody, k jejichž zajištění byla kauce složena.
2) Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2020
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen k projednání návrh úpravy plánu VHČ spočívající v následujících
změnách:
- Přesun částky 85 tis. Kč z položky 3. Provozní náklady – mzdy do položky 7.
Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS vlivem přesunu jednoho funkčního místa z Odboru bytového ÚMČ
BS na Správu nemovitostí MČBS
- Přesun nákladů na soudní poplatky a náklady řízení ve výši 950 tis. Kč z položky Jiné náklady do rozpočtu
Odboru právního a organizačního.
Náklady OPO související s bytovými domy proplácel do roku 2019 Odbor investiční a správy bytových domů z
prostředků VHČ. Od roku 2020 si OPO tyto náklady proplácí sám, přičemž do plánu VHČ na rok 2020 zahrnul
částku ve výši 300 tis. Kč. Z rozpočtu OPO jsou však nyní hrazeny i soudní poplatky a náklady řízení, jejichž výši

nelze přesně předvídat a závisí na počtu podaných žalob a soudních rozhodnutí. Z tohoto důvodu je navrhováno
přesunout částku 950 tis. Kč z položky Ostatní náklady do rozpočtu OPO.
Celková plánovaná výše nákladů VHČ na rok 2020 se nemění. Úpravu plánu VHČ představil Ing. Matejov,
vedoucí OE MČ BS.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.19.20.04, ze dne 16. 9. 2020, kterým projednal
úpravu plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2020 a doporučil jej ZMČ BS ke schválení.
Body projednané na 19. zasedání FV ZMČ BS byly na programu ZMČ BS dne 16.09.2020.

20. zasedání FV dne 15. 10. 2020
1) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 17/2019 o místních poplatcích
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen přípis Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu a financování, č. j.
MMB/0304120/2020 ze dne 23.07.2020, kterým se obrací na MČ Brno-střed se žádostí o zaslání vyjádření městské
části k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. …., o místních poplatcích (dále jen „OZV“).
Návrh nové OZV o místních poplatcích vychází z nyní platné OZV č. 17/2019 ve znění OZV č. 14/2020. Změny
v OZV o místních poplatcích jsou navrhované od 01.01.2021. Jednou z navrhovaných změn je poskytnutí úlevy
na poplatku ze psů u důchodců mladších 65 let pouze u 1. psa, nikoli u 2. a dalšího psa této osoby. Dále je v např.
v čl. 6 OZV o místních poplatcích navrhována úprava vzniku poplatkové povinnosti za psa. Další významnou
navrhovanou změnou je osvobození od poplatku z pobytu osob ubytovaných na území obce v zařízeních, která
slouží pro ubytování studentů a žáků (internáty a koleje) (viz čl. 13 odst. 1 písm. f) bod 2 OZV o místních
poplatcích). Na základě doporučení vyplývajícího ze Zprávy o zjištěních z vykonaného interního auditu č.
01/2020, článek III. byl v OZV o místních poplatcích v Oddílu III Poplatek z pobytu, čl. 12 Splatnost poplatku
původní návrh textu je nahrazen textem „Ubytovatel je povinen podat do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí,
ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu, správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných
poplatků. Vypočtený poplatek je splatný do 15 dnů ode dne podání hlášení.“ Původní znění textu bylo následující
„Ubytovatel je povinen odvést správci poplatku vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního
čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu.“ Jelikož to technické nastavení systému IS GINIS
neumožňuje, dle původního znění čl. 12 OZV o místních poplatcích není možno splatnost poplatku z pobytu
dodržet. Ostatní změny jsou spíše upřesňujícího charakteru.
Předsedkyně FV tento bod uvedla, nebyly k němu vzneseny žádné dotazy ani připomínky.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.03, ze dne 15. 10. 2020, kterým souhlasil
s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích
včetně doporučované změny čl. 12 této vyhlášky a doporučuje ZMČ BS souhlasit s návrhem změny.

2) Žádost o uzavření dohody o splátkách - Křídlovická 59, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena k projednání žádost pí Růžičkové Magdaleny o povolení splátek
dlužného nájemného a služeb.
Žadatelka byla nájemcem bytu č. , Křídlovická 59, Brno, na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou
od 23.07.2014. V souvislosti s užíváním bytu vznikl žadatelce dluh za období 05/2019-09/2019 na nájemném a
službách včetně vyúčtování služeb za rok 2018. Dne 04.09.2019 byla na Odbor bytový ÚMČ BS postoupena
žádost o uzavření dohody o splátkách. Žadatelka byla vyzvána k doplnění své žádosti, na tuto výzvu nereagovala.
Dne 11.06.2020 a dne 22.06.2020 byly na Odbor bytový ÚMČ BS doručeny neúplné žádosti o uzavření dohody o
splátkách, a žadatelka byla proto vyzvána k doplnění svých žádostí o výši měsíční splátky, uznání aktuálního dluhu
na jistině a příslušenství a o období dluhu. Dne 07.08.2020 bylo na Odbor bytový ÚMČ BS postoupeno doplnění
žádosti o splátkový kalendář ze dne 31.07.2020. Žadatelka písemně uznala svůj dluh za období 05/2019-09/2019
na nájemném a službách včetně vyúčtování služeb za rok 2018.
Případ uvedla Mgr. Typltová z OB MČ BS.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.04, ze dne 15. 10. 2020, kterým doporučil
ZMČ BS schválení uzavření dohody o splátkách s žadatelem: byt č. , Křídlovická 59, Brno, na dlužné
nájemné a služby v celkové výši 45.895 Kč bez příslušenství, vzniklé v období 06/2019-09/2019 včetně
vyúčtování služeb za rok 2018 na dobu 23 měsíců s tím, že 1. - 22. měsíční splátka bude ve výši 2.000
Kč a 23. splátka ve výši 1.895 Kč, přičemž tato dohoda o splátkách bude obsahem notářského zápisu
se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na náklady žadatele, s podmínkou úhrady úroků z prodlení
souvisejících s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o splátkách k bytu č. , Křídlovická

59, Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na nájemném a službách vůči MČ BS souvisejících
s užíváním bytu a s podmínkou podpisu dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši
45.895 Kč bez příslušenství formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti vyhotoveného na
náklady žadatele (s tím, že v případě snížení předmětné dlužné částky před podpisem dohody o
splátkách, bude uzavřena dohoda o splátkách, v níž bude uvedené snížení dlužné částky zohledněno jak
ve výši a období dluhu, tak v počtu splátek a výši poslední měsíční splátky), přičemž všechny podmínky
musí být splněny nejpozději do 30.12.2020.
3) Žádost o vzdání se práva - Bratislavská 40, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložena žádost Armády spásy v České republice, z. s. o vzdání se práva na
úhradu již zaplaceného nájemného za obytné buňky.
MČ Brno-střed uzavřela dne 09.06.2014 Smlouvu o spolupráci s neziskovou organizací Armáda spásy v rámci
projektu Prevence bezdomovectví, a to za účelem pronájmu bytů či obytných buněk. MČ Brno-střed a Armáda
spásy uzavírají k obytným buňkám, popř. bytům nájemní smlouvy, popř. dodatky na dobu určitou na 2 roky,
přičemž na základě nájemních smluv, popř. dodatků uzavírá nezisková organizace s klienty podnájemní smlouvy
na dobu určitou max. 2 měsíce. Nájemné a zálohy na úhrady služeb hradí Armáda spásy a dohled nad řádným
užíváním obytných buněk, popř. bytů vykonává Armáda spásy ve spolupráci se SNMČ BS. Nájemce žádá o vzdání
se práva na úhradu již zaplaceného nájemného a navrhuje, aby již uhrazené nájemné bylo použito na úhradu
nájemného předepsaného na budoucí období.
Případ uvedla Mgr. Typltová z OB. Do diskuze se zapojili Mgr. Oplatek, Mgr. Bc. Macurová a Mgr. Jílková, která
doplnila informace o uzavřených smlouvách s Armádou spásy, kdy na přelomu roku 2019/2020 bylo krátce
nastaveno nájemné 72 Kč za m2 namísto sníženého nájemného 35 Kč za m2.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.05, ze dne 15. 10. 2020, kterým doporučil ZMČ BS
schválit
a/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 7.476 Kč, za období od 01.11.2019 do 29.02.2020
za obytnou buňku č. 37, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411,
přičemž částka již zaplaceného nájemného ve výši 7.476 Kč za období od 01.11.2019 do 29.02.2020 bude použita
na úhradu nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí
období za obytnou buňku č. 37, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva ZMČ BS.
b/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 11.800 Kč, za období od 01.11.2019 do
29.02.2020 za obytnou buňku č. 51, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO:
406 13 411, přičemž částky již zaplaceného nájemného ve výši 11.800 Kč za období od 01.11.2019 do 29.02.2020
budou použity na úhradu nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13
411, na budoucí období za obytnou buňku č. 51, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních
závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva ZMČ
BS.
c/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 2.172 Kč, za období od 01.04.2020 do 30.04.2020
za byt č. 1, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, přičemž částka
již zaplaceného nájemného ve výši 2.172 Kč za období od 01.04.2020 do 30.04.2020 bude použita na úhradu
nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období za
byt č. 1, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva ZMČ BS.
d/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 1.051,50 Kč, za období od 15.03.2020 do
30.04.2020 za obytnou buňku č. 25, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO:
406 13 411, přičemž částky již zaplaceného nájemného ve výši 1.051,50 Kč za období od 15.03.2020 do
30.04.2020 budou použity na úhradu nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s.,
IČO: 406 13 411, na budoucí období za obytnou buňku č. 25, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady
ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se
práva ZMČ BS.

e/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 2.666 Kč, za období od 01.03.2020 do 30.04.2020
za obytnou buňku č. 51, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411,
přičemž částky již zaplaceného nájemného ve výši 2.666 Kč za období od 01.03.2020 do 30.04.2020 budou použity
na úhradu nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí
období za obytnou buňku č. 51, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva ZMČ BS.
f/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 2.172 Kč, za období od 01.05.2020 do 31.05.2020
za byt č. 1, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, přičemž částka
již zaplaceného nájemného ve výši 2.172 Kč za období od 01.05.2020 do 31.05.2020 bude použita na úhradu
nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období za
byt
č. 1, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s
užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva ZMČ BS.
g/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 2.844 Kč, za období od 01.05.2020 do 31.08.2020
za obytnou buňku č. 25, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411,
přičemž částky již zaplaceného nájemného za období od 01.05.2020 do 31.08.2020 budou použity na úhradu
nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období za
obytnou buňku č. 25, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva ZMČ BS.
h/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 3.882 Kč, za období od 01.05.2020 do 31.08.2020
za obytnou buňku č. 33, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411,
přičemž částky již zaplaceného nájemného za období od 01.05.2020 do 31.08.2020 budou použity na úhradu
nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období za
obytnou buňku č. 33, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva ZMČ BS.
ch/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 5.406 Kč, za období od 01.05.2020 do 31.08.2020
za obytnou buňku č. 51, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411,
přičemž částky již zaplaceného nájemného za období od 01.05.2020 do 31.08.2020 budou použity na úhradu
nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období za
obytnou buňku č. 51, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva ZMČ BS.
i/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 2.494 Kč, za období od 01.06.2020 do 31.08.2020
za obytnou buňku č. 29, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411,
přičemž částky již zaplaceného nájemného za období od 01.06.2020 do 31.08.2020 budou použity na úhradu
nájemného předepsaného nájemci: Armáda spásy v České republice, z. s., IČO: 406 13 411, na budoucí období za
obytnou buňku č. 29, Bratislavská 40, Brno, to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytů, popř. obytných buněk ke dni schválení vzdání se práva ZMČ BS.

4) Žádost o posunutí termínu úhrady - Zelný trh 21, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost o posunutí termínu pro úhradu dlužné částky na nájemném
a službách.
Žadatelce vznikl v souvislosti s užíváním bytu dluh na nájemném a službách, kdy 9. ZMČ BS konané dne
06.11.2019 schválilo žadatelce prominutí pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 130.961 Kč na
jistině a ve výši 276.343 Kč na příslušenství, za podmínky že žadatelka uhradí ve lhůtě do 31.08.2020 částku ve
výši 35.529 Kč. V této lhůtě uhradila žadatelka částku ve výši 6.000 Kč, a to dne 20.07.2020 a dále částku ve výši
3.000 Kč, a to dne 24.08.2020. Dne 06.08.2020 podala žadatelka žádost o prodloužení splatnosti dluhu ve výši
35.529 Kč. Částku ve výši 139.490 žadatelka uznala jako svůj dluh a to tak, že dne 20.11.2017 podepsala uznání
dluhu na částku 125.172 Kč a dne 20.02.2019 podepsala uznání dluhu na částku ve výši 14.318 Kč. Jako svůj dluh
žadatelka dne 20.02.2019 písemně uznala i částku ve výši 245.165 Kč představující příslušenství z jistiny ve výši
139.490 Kč a kapitalizované k 31.01.2019.
Případ uvedla Mgr. Typltová z OB MČ BS.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.06, ze dne 15. 10. 2020, kterým doporučil
ZMČ BS schválit trvání na usnesení ZMČ/2019/9/20 ze dne 06.11.2019 [schválení prominutí

pohledávky - dluhu na nájemném a službách ve výši 103.961 Kč (vzniklém v období 12/2012-09/2014)
a dluhu na příslušenství ve výši 276.343 Kč (vypočítaném ke dni 06.11.2019 k celkové dlužné částce
nájemného a služeb ve výši 139.490 Kč vzniklé v období 06/2012-09/2014), k bytu č. , Zelný trh 21,
Brno, žadatelka: , s podmínkou úhrady dluhu na nájemném a službách v celkové výši 35.529 Kč
(vzniklém v období 06/2012-11/2012 za užívání bytu č. , Zelný trh 21, Brno) nejpozději do 31.08.2020]
s tím, že termín úhrady dluhu na nájemném a službách v celkové výši 35.529 Kč (vzniklém v období
06/2012-11/2012 za užívání bytu č. , Zelný trh 21, Brno) je namísto nejpozději do 31.08.2020 stanoven
až na dobu nejpozději do 31.12.2020.
5) Žádost o vzdání se práva - Francouzská 12, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložena žádost o prominutí úroku z prodlení.
Žadatel byl spolu s , nájemcem bytu č. , Francouzská 12, Brno, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené na
dobu neurčitou s účinností od 19.12.2005. V souvislosti s užíváním bytu vznikl v období od března 2006 do dubna
2011 dluh na nájemném a službách ve výši 347.009 Kč. V březnu 2007 byla zaslána výpověď nájmu bytu pro
dluhy na nájemném a službách vzniklé v období od března 2006 do ledna 2007 v celkové výši 57.130 Kč. Nájemní
vztah skončil ke dni 31.07.2007. Byt byl předán 30.04.2011. Úhrady dluhu v celkové výši 347.009 Kč, vzniklého
na nájemném a službách za užívání bytu, se MČ BS domáhala po žadateli postupně ve třech soudních řízeních
vedených u MS v Brně. Dvě z těchto řízení MS v Brně vůči žadateli zastavil s odůvodněním, že prokázal že, byt
č. 1, Francouzská 12, Brno v únoru 2007 opustil s úmyslem se do něj trvale nevrátit. Ve třetím řízení rozhodl MS
v Brně rozsudkem ze dne 19.10.2011 tak, že žadateli, stanovil povinnost uhradit společně a nerozdílně částku
119.238 Kč spolu s poplatky a úroky z prodlení a částkou ve výši 38.304,20 Kč představující náklady řízení. Dne
19.10.2011 uhradil žadatel dluh na jistině ve výši 119.238 Kč na SNMČ BS. Úhrady pohledávek vyplývajících z
rozhodnutí vydaných v soudních řízeních, se MČ BS dále domáhala v exekučních řízeních. Exekuční řízení vedené
proti za účelem vymožení pohledávky bylo zastaveno s odůvodněním, že průběh výkonu ukazuje, že výtěžek,
kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. Dne 29.06.2020 žadatel podal prostřednictvím
právního zástupce na MČ BS „Žádost o prominutí příslušenství“.
Případ uvedla Mgr. Typltová z OB. Do diskuze se zapojil Ing. Bílek a předsedkyně FV MČ BS.

Finanční výbor věc projednal a následně bylo hlasováno o dvou usneseních, přičemž ani jedno nebylo
přijato.

6) Žádost o vzdání se práva - nebytový prostor č. 102, Kobližná 13, Brno
Finančnímu výboru byla předložena žádost o zpětné prominutí a vrácení bezdůvodného obohacení zaplaceného
za užívání nebytového prostoru v období od 01.04.2020 do 30.06.2020 celkem ve výši 67.815 Kč. Jako důvod
uvádí, že na nebytový prostor měla uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do 28.02.2020 a o prodloužení
nájemní smlouvy si zažádala v prosinci 2019. Nájemce čestně prohlašuje, že neoprávněné užívání nebytového
prostoru nebylo jeho záměrem a usiloval o řádnou nájemní smlouvu, kterou má sjednanou od 01.07.2020.
Vzhledem k tomu, že se projednání prodloužení nájemní smlouvy zdrželo mimo jiné i z důvodu koronavirové
krize, užíval nebytový prostor od 29.02.2020 do 30.06.2020 bez právního důvodu, smluvní nájemné přešlo na
bezdůvodné obohacení ve výši poslední nájemní smlouvy ze dne 29.03.2011, přičemž byla nájemci předepsána i
smluvní pokuta. Nájemce uvádí, že byl nucen přerušit provoz v období od 01.04.2020 do 30.06.2020, neboť se na
jeho podnikatelskou činnost nevztahovala výjimka ze „zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v
provozovnách“ uvedené v příslušných opatřeních orgánů veřejné moci. Přestože prostory užíval bez řádné nájemní
smlouvy, domnívá se, že tato skutečnost nebyla jeho vinou, že žádal o prodloužení včas. Smluvní pokutu ve výši
13.903 Kč žádá vrátit formou připsání na platby nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 01.07.2020. Domnívá se,
že by orgány města mohly vzít v úvahu i to, že se nájemce dostal do problémů v souvislosti s koronavirovou krizí,
kdy provoz musel být s ohledem na nařízení vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví přerušen.
Případ uvedla Mgr. Typltová z OB. Do diskuze se zapojili Mgr. Jílková a host jednání,
Ing. Kotěra, který doplnil informace k situaci žadatelky – žadatelka nemohla využít covidové slevy na nájmu
(stát+MČ), protože v dané době s ní nebyla uzavřená platná nájemní smlouva, neboť byl 2x po sobě vyvěšen
adresný záměr ve vztahu k předmětnému nájmu nebytového prostoru. Nájemkyně si pronajímá prostory od r. 1992
a požádala o prodloužení nájemního vztahu dne 18. 11. 2019.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.08, ze dne 15. 10. 2020, kterým doporučil
ZMČ BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného bezdůvodného obohacení ve výši 53.961
Kč za období od 13.03.2020 do 24.05.2020 a již zaplacené smluvní pokuty ve výši 13.903 Kč za období
od 29.02.2020 do 30.06.2020 za nebytový prostor č. , Kobližná 13, Brno, žadatelka: přičemž částky již
zaplaceného bezdůvodného obohacení ve výši 53.961 Kč za období od 13.03.2020 do 24.05.2020 a již
zaplacené smluvní pokuty ve výši 13.903 Kč za období od 29.02.2020 do 30.06.2020 budou použity na
úhradu nájemného předepsaného žadatelce: na budoucí období za nebytový prostor č. 102, Kobližná
13, Brno, a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni vzdání se práva ZMČ BS.

7) Přehledy odepsaných daňových nedoplatků dle Směrnice č. 34 – Směrnice pro nakládání

s pohledávkami
Finančnímu výboru byly předloženy celkové přehledy odepsaných daňových nedoplatků dle čl. 18 Směrnice č. 34
- Směrnice pro nakládání s pohledávkami (vyjma pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v
domech svěřených MČ Brno-střed), a to za období 1. pololetí roku 2020:
Přehled odepsaných daňových nedoplatků Odboru dopravy … 4 případy celkem v částce 30 080,00 Kč
Přehled odepsaných daňových nedoplatků Odboru sociálního a zdravotního…. 39 případů celkem v částce
337.118,00 Kč.
Ostatní odbory pohledávky dle výše uvedené směrnice neevidují.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.09, ze dne 15. 10. 2020, kterým vzal přehled
odepsaných daňových nedoplatků na vědomí.

8) Vývoj pohledávek a stav k 30. 6. 2020
Finančnímu výboru ZMČ BS byl OE MČ BS předložen přehled pohledávek samostatně za HČ a za VHČ. V rámci
HČ nedošlo k 30. 6. 2020 k nárůstu celkového objemu splatných pohledávek. V rámci evidence pohledávek VHČ
je možno sledovat mírný nárůst, který je zapříčiněn vyúčtováním služeb (splatnost až srpen 2020) a je ovlivněn i
situací spojenou s „COVID 19“ – vyhodnocení bude přesnější následně v přehledech k 31.12.2020.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.10, ze dne 15. 10. 2020, kterým
vzal na vědomí vývoj pohledávek v hlavní činnosti za roky 2016-2020 a vývoj pohledávek ve VHČ za
roky 2008-2020.

9) Plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 8. 2020
Finančnímu výboru ZMČ BS byl OE ÚMČ BS předložen přehled celkových výnosů k 31. 8. 2020, které dosáhly
výše 232 346 tis. Kč a jsou tvořeny především výnosy z nájemného (213 049 tis. Kč). Celkové náklady byly ve
výši 137 675 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (77 817 tis. Kč).
Tento bod uvedl Ing. Matejov, vedoucí OE MČ BS.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.11, ze dne 15. 10. 2020, kterým vzal na
vědomí plán výnosů a nákladů VHČ k 31. 8. 2020.

10) Rozpočtová opatření č. 16-18. Informace o přijatých RO
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 16 - 18 na rok 2020, které byly schváleny RMČ BS.
Předmětná rozpočtová opatření zahrnovaly tyto úpravy rozpočtu:
Rozpočtové opatření č. 16 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 80. schůzi konané dne 7. 9. 2020
Příjmy
Odbor ekonomický 980 066 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na výplaty odměn
zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru

Výdaje
Oddělení personální a mzdové 980 066 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních
věcí na výplaty odměn zaměstnancům sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie
koronaviru
Odbor ekonomický 50 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu mezi položkami dle schválených smluv o poskytnutí
dotace
Rozpočtové opatření č. 17 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 81. schůzi konané dne 14. 9. 2020
Příjmy
Odbor ekonomický
262 164,38 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt systematizace a zkvalitnění
systému řízení města Brna
925 413,91 Kč – investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Kounicova 1,3,5,7,9 - oprava
obvodového pláště budovy, dvora a sklepů - podíl státního rozpočtu
18 508 278,39 Kč - investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Kounicova 1,3,5,7,9 - oprava
obvodového pláště budovy, dvora a sklepů - podíl EU 113 136 Kč – neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce
ČR – podíl EU
23 664 Kč - neinvestiční přijatý transfer z Úřadu práce ČR – podíl státního rozpočtu
Výdaje
Oddělení personální a mzdové 136 800 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu z Úřadu práce ČR na platy
veřejně prospěšných pracovníků 40 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na náhrady mezd v době nemoci pracovnic
pečovatelské služby
Kancelář tajemníka 262 164,38 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na
projekt systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna
Odbor investiční a správy bytových domů 19 433 692,30 Kč – použití investičního transferu z Ministerstva pro
místní rozvoj na projekt Kounicova 1,3,5,7,9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
Rozpočtové opatření č. 18 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 82. schůzi konané dne 21. 9. 2020
Příjmy
Odbor ekonomický
9 614 000 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění výkonu agendy sociálně
právní ochrany dětí
2 189 000 Kč – neinvestiční transfer z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění konání voleb do
zastupitelstva kraje
14 280 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl EU
2 520 Kč - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl státního rozpočtu
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
9 314 000 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na platy pracovníků
zajištující výkon agendy sociálně právní ochrany dětí
1 308 000 Kč – použití neinvestičního transferu z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění konání
voleb do zastupitelstva kraje – odměny členů volebních komisí
4 000 Kč - použití neinvestičního transferu z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění konání
voleb do zastupitelstva kraje – poštovné
16 800 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
Kancelář tajemníka 40 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na položky Služby školení a vzdělávání
Odbor informatika 142 000 Kč - použití neinvestičního transferu z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
na zajištění konání voleb do zastupitelstva kraje – nájem výpočetní techniky, tisk voličských seznamů, nákup
materiálu
Odbor ekonomický 50 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu na pokrytí bankovních poplatků

Odbor sociální a zdravotní 300 000 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na
zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí – nákup materiálu a školení
Odbor investiční a správy bytových domů 735 000 Kč - použití neinvestičního transferu z Všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu na zajištění konání voleb do zastupitelstva kraje – nákup materiálu, poštovní služby,
nájemné a nákup ostatních služeb

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.12, ze dne 15. 10. 2020, kterým vzal na
vědomí rozpočtová opatření č. 16-18 na rok 2020.

11) Rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020
FV ZMČ BS byl předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zahrnuje tyto změny:
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
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.
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
Tento bod uvedl Ing. Matejov, vedoucí OE ÚMČ BS.

Finanční výbor v dané věci nepřijal usnesení.
Stanovisko FV: usnesení č. FV.20.20.13, ze dne 15. 10. 2020
Finanční výbor projednal rozpočtové opatření č. 20 na rok 2020, 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.

12) 1. etapa návrhu rozpočtu na rok 2020
Finanční výbor ZMČ BS byl OE ÚMČ BS seznámen s realizací I. etapy návrhu rozpočtu 2020. Bod prezentoval
uvedl Ing. Matejov, vedoucí OE, do následné diskuze se zapojili: Ing. Mgr. Mises,
Mgr. Oplatek, Mgr. Bc. Macurová a Ing. Kotěra, host jednání.

Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.20.20.14, ze dne 15. 10. 2020, kterým vzal na vědomí 1.
etapu návrhu rozpočtu na rok 2020.

13) Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. – informace o stavu hospodaření

K danému tématu vystoupil Mgr. Hrubeš, ředitel Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, p. o. (dále v textu
jen „SRAKH“). Diskuzi řídila předsedkyně FV.
Mgr. Hrubeš členům FV předložil vypracovaný přehled o vývoji ekonomiky Sportovního a rekreačního areálu
Kraví hora, p.o. v důsledku CORONA krize a následných opatření a omezení v porovnání s rokem 2019, který je
v příloze č. 1 této zprávy.
Mgr. Hrubeš seznámil členy FV se současnou situací s odkazy na zpracovaný přehled vývoje situace. SRAKH
dosáhl během letních měsíců oproti roku 2019 lepších výsledků, především v srpnu a v září, kdy oproti roku 2019
byl vnější bazén otevřen déle. Konec léta se vydařil, teď však došlo k uzavření provozu a není jasné co bude dále.
Optimisticky pan ředitel předpokládá, že by mohlo dojít ke zlepšení situace a znovuotevření bazénů začátkem roku
2021. Dobrý průběh letní sezóny částečně pokryl ztráty z uzavření bazénů a saun z jara 2020. Ze strany SRAKH
byly činěny ke snížení ztrát tyto kroky: snížení nákladů na opravy, investice, energie (zakonzervování bazénů
v době zavření). Pracovníci převážně doma – překážky v práci. SRAKH si jako jeden z mála příspěvkových
organizací požádal o kompenzaci nákladů z důvodu, že musel svým zaměstnancům
nařídit karanténu nebo částečně či úplně omezit svůj provoz v programu MPSV ANTIVIRUS A, přičemž
kompenzaci získal, a to ve výši 1.113.450 Kč. Poskytnutí kompenzace bylo kontrolováno ze strany Úř adu
práce, a bylo shledáno vše v pořádku. Současně došlo ke schválení navýšení příspěvku zřizovatele o
2,5mil. Kč, což umožňuje zvládnutí situace ze strany SRAKH v letošním roce. Za poskytnutí příspěvku
pan ředitel poděkoval, bez této dotace ze strany zřizovatele by situaci nezvládli.
Z hlediska příspěvku zřizovatele na rok 2021 (jak již informoval předsedkyni FV) žádá o zvýšení příspěvku
o 300 tis. Kč z 8,7 mil. Kč na 9 mil. Kč. Podotknul, že v minulosti vždy kdy nebyl příspěvek dočerpán,
vracel SRAKH přebytek koncem roku zřizovali.
SRAKH je členem Asociace bazénů a saun ČR, z hlediska současného vývoje má informace o tom, že většina
členů již vypouští bazény a rozpouští ledy v halách, SRAKH v současnosti vyčkává na další vývoj .
Ing. Mgr. Mises položil dotaz k vypouštění bazénů. V současnosti je omezen provoz, v práci zůstávají jen nezbytní
provozní zaměstnanci. V případě, že v nejbližší době nedojde ke zlepšení situace, přistoupí SRAKH rovněž
k vypouštění bazénů.
Ing. Matejov položil dotaz, zda je v současnosti chystán nějaký vládní program na podporu provozovatelů bazénů
apod. V odpovědi uvedl Mgr. Hrubeš, že neustále monitorují situaci a zatím žádný schválený není, jakmile bude
určitě ho využijí (viz i jejich využití programu ANTIVIRUS A, kdy jim bylo řečeno i daňovou poradkyní, že se
na ně nevztahuje, ale přesto to zkusili a byli úspěšní).
Mgr. Oplatek se dotázal, zda finanční prostředky z programu ANTIVIRUS A a z příspěvku od zřizovatele byly
dostačující a nemuselo dojít k propouštění zaměstnanců. Mgr. Hrubeš uvedl, že ano, očekává ovšem, že situace
bude horší v roce 2021.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.15, ze dne 15. 10. 2020, kterým vzal na
vědomí informace o stavu hospodaření Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, p. o.

14) Kávéeska, p. o. - informace o stavu hospodaření
K danému tématu vystoupil Mgr. Pavčík, ředitel organizace Kávéeska, p. o. (dále v textu jen „KVS“). Diskuzi
řídila předsedkyně FV.
Mgr. Pavčík členům FV předložil vypracovanou Zprávu o hospodaření Kávéeska, příspěvkové organizace v roce
2020 v souvislosti s pandemií koronaviru, která je přílohou č. 2 této zprávy.
Mgr. Pavčík uvedl, že zatím v rámci hospodaření KVS fungují nadoraz, tak že momentálně není potřeba finanční
výpomoc ze strany zřizovatele. Teď ovšem přichází druhá vlna, se kterou souvisí dvě věci, které se podaří nebo
nepodaří realizovat a na jejichž výsledku závisí celkové hospodaření KVS v letošním roce. Uskutečnění těchto
akcí by bylo schopno pokrýt ztráty KVS v letošním roce. Hlavní ztráty KVS spočívají ve ztrátě výnosů v divadle
Polárka.
Jedná se o:
-

adventní trhy, které by mohly činit pro KVS čistý příjem cca 300 tis. Kč, což by dokázalo pokrýt ztráty
výnosu v divadle Polárka
vyhlídkové kolo, jež bylo vysoutěženo a mohlo by být provozováno.

V předloženém materiálu jsou uvedené veškeré realizované akce z hlediska KVS. Již na jaře bylo jasné, že situace
není příznivá, proto byla snaha plánovat akce s předstihem a s řadou úsporných opatření, např. Festival uprostřed
se podařilo realizovat za ¼ rozpočtu, přičemž se toto nedotklo kvality projektu.
Mgr. Pavčík přiblížil organizaci vánočních trhů na Moravském náměstí, bylo vypracováno 5 konceptů konání
vánočních trhů, nyní v rámci příprav se zaměřují především na projekt vyhlídkového kola a vybudování vánočních
prodejních stánků, které by byly zapůjčeny ze strany zřizovatele ÚMČ BS. Není možno objednat šapitó jako
v minulých letech, neboť není možno učinit objednávku u dodavatele a následně ji pro nepříznivou
epidemiologickou situaci zrušit.
Mgr. Pavčík pohovořil rovněž situaci v jednotlivých střediscích během pandemie:
Polárka – v podstatě jako divadlo přestala fungovat, v divadle se ve velkém šily roušky, probíhaly udržovací práce
v divadle a proběhly on-line projekty. Paradoxně snížení výnosů generovalo nižší náklady (mzdy externích herců).
V tomto období také proběhla rekonstrukce hlediště – oprava sedadel apod. – za což všem, kteří k této realizaci
přispěli velmi děkuje, navíc se podařilo vysoutěžit velmi dobrou nabídku (cca 1,3 mil. Kč) a výsledek je vynikající.
V srpnu začali herci zkoušet a část září se hrála představení, bohužel to už teď neplatí. V Polárce teď probíhají
údržbové práce a provádějí se opravy, např. šaten.
Klub Leitnerova – obdobná situace jako v divadle Polárka, v době uzavření pracovníci pracovali na údržbě
budovy.V létě došlo k postupnému obnovení provozu, nyní opět uzavřeno, koncerty a podobné akce se ruší a
přesouvají. Budou opět probíhat práce na údržbě mobiliáře, svépomocná rekonstrukce sociálního zařízení apod.
CVČ Botanka – v době uzavření se zde šily roušky, probíhaly on-line kurzy, údržba budovy a příprava letních
příměstských táborů. Tábory se v létě naplnily a lze jejich realizaci hodnotit velmi kladně.
V předloženém materiálu je obsaženo srovnání hospodaření všech středisek. Celkově propad výsledku
hospodaření není zásadní. A to z důvodu šetření finančních výdajů, hlavně na Festivalu uprostřed, dále se ušetřilo
na mzdách a zrušením akcí.
Divadlo Polárka díky svému konceptu nedosáhne na dotace z Ministerstva kultury ČR. Dle nastavení vstupních
kriterií, jako jediné divadlo v ČR, navíc dětské divadlo není podporováno z veřejných financí. Mgr. Pavčík žádá
jménem divadla o výjimku, ale nepodařilo se ji dosud získat. Bude opakovaně v této věci psát panu ministrovi
Zaorálkovi. V návaznosti na tento svůj status divadlo nedosáhlo ani na dotace z programů ANTIVIRUS.
Ing. Mgr. Mises položil dotaz týkající se uměleckých úvazků a jaké výše by mohla dosáhnout dotace z úrovně
Ministerstva kultury. Pan ředitel odpověděl, že herci jsou na licenční smlouvě, KVS si nemůže finančně dovolit
vzít herce do pracovního poměru. Z hlediska výše předpokládá, že by dotace mohla dosáhnout 1 až 2 mil. Kč.
Dalším požadavkem Ministerstva kultury je oddělení účetnictví u Polárky, i když toto oddělené v rámci KVS je,
ale ministerstvo má jiný názor. Zřízení samostatné příspěvkové organizace divadlo Polárka není jednoznačné a je
nutno vypracovat ekonomický model, spočítat náklady na provoz. V současnosti KVS pro Polárku zabezpečuje
veškeré práce administrativní, účetní a personální.
Předsedkyně FV položila dotaz zda by se tato situace dala řešit nákupem služeb ze strany Polárky, a to příp. od
KVS. Pan ředitel odpověděl, že i tato možnost by tu byla, ale museli by se zvážit všechna pro a proti, a propočítat
ekonomickou stránku věci. Informace o možnosti osamostatnění Polárky je nová, cca před měsícem probíral
situaci s panem starostou a bude teprve pracovat na celkové analýze.
Předsedkyně FV se ještě dotázala, zda v případě, že budou splněny stávající známé podmínky Ministerstva kultury,
tj. osamostatnění Polárky a pracovní úvazky herců.. je jisté, že bude dotace divadlu poskytnuta? Pan ředitel
odpověděl, že nikoliv. Mimo jiné nastavení parametrů poskytování dotací ovlivňuje Asociace profesionálních
divadel, jejímž členem divadlo Polárka není.
Předsedkyně FV položila dotaz týkající se ztrát Polárky ve vztahu k mzdám. Pan ředitel odpověděl, že jen menší
část herců má pevnou licenční smlouvu s garantovaným minimálním příjmem. Ostatní nedostávají odměnu, když
nehrají. Stálí pracovníci (provoz) plat dostávají. Díky tomu klesly náklady.
Předsedkyně FV ještě položila dotaz, zda lze očekávat v tomto roce ze strany KVS požadavek na mimořádný
příspěvek od zřizovatele.
Pan ředitel odpověděl, že zatím předpokládá, že nikoliv, ale situaci může negativně ovlivnit nepříznivý vývoj
v říjnu až prosinci 2020.

Mgr. Oplatek položil dotaz, zda KVS mohla čerpat náhrady z programu ANTIVIRUS, s tím že SRAKH čerpal
z programu ANTIVIRUS A.
Pan ředitel odpověděl, že všichni stálí provozní pracovníci pracovali, mají řemeslnické dovednosti, nákladem KVS
je pouze materiál a pracovníci vykonávají údržbu a opravy prostor. Je teď vhodná doba na provedení těchto prací.
KVS tedy nesplňuje kriteria programu.
Ing. Mgr. Mises položil dotaz ohledně akcí pro malý počet účastníků – umělecké, pletení provázků, sbírání listí
apod. Pan ředitel odpověděl, že náklady za tyto akce se pohybují v rozmezí 5-8 tis. Kč. Nejedná se o
mainstreamové akce, akce jsou pro menší počet účastníků, jde o akce s tradicí, zavedené. K danému tématu srovnal
i výtěžnost malého a velkého sálu divadla Polárka.
Mgr. Oplatek pochválil letní provoz (akce) na Moravském náměstí. Pan ředitel poděkoval a zmínili problémy
spojené s letním provozem (odnos mobiliáře ze strany občanů apod.).

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.20.20.16, ze dne 15. 10. 2020, kterým vzal na
vědomí informace o stavu hospodaření organizace Kávéeska, p. o.

21. zasedání FV dne 26. 11. 2020
1) Žádost o předchozí souhlas ZMB – prominutí koncesního poplatku pro rok 2020 (Advent
na Zelňáku)
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost Společnosti Advent na Zelňáku o prominutí koncesního
poplatku sjednaného v čl. IV. odst. 1 Koncesní smlouvy na koncesi s názvem "Advent na Zelňáku" pro ročník
2020 akce "Advent na Zelňáku". Společnost žádá o odložení splatnosti koncesního poplatku pro rok 2020 (dle čl.
IV. odst. 1 koncesní smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy je dodavatel povinen za každý ročník akce poskytnout
zadavateli úplatu (koncesní poplatek) ve výši 1.630.454 Kč bez DPH. První část úplaty ve výši 60% je splatná
vždy do 15.11. příslušného roku konání akce, druhá část ve výši 40% vždy do 15.2. následujícího kalendářního
roku).
Na základě projednání žádosti 90. RMČ BS konanou dne 9.11.2020 byl dne 10.11.2020 uzavřen dodatek č. 3 ke
koncesní smlouvě, jehož obsahem je ujednání, že adventní trhy v roce 2020 nebudou ze strany dodavatele
realizovány a tedy vzájemné zproštění práv a povinností zadavatele (MČ BS) a dodavatele (společnost)
vyplývajících ze smlouvy pro rok 2020, vyjma povinnosti dodavatele zaplatit koncesní poplatek (dle čl. IV odst.
1 smlouvy). Dodatkem č. 3 bylo sjednáno též odložení splatnosti obou částí úplaty (koncesního poplatku) do
28.2.2021.
Prominutí koncesního poplatku (ve výši 1.972.849 Kč včetně DPH), resp. vzdání se práva na zaplacení koncesního
poplatku v této výši je vyhrazenou pravomocí ZMČ BS. S ohledem na čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu města Brna
je třeba požádat o předchozí souhlas zastupitelstvo města Brna v případě, že výše prominutých pohledávek
zastupitelstvem MČ přesáhne 2 mil. Kč za kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že koncesní poplatek činí 1.972.849
Kč, tento limit by byl (téměř) zcela vyčerpán prominutím pouze tohoto poplatku již na začátku rozpočtového roku.
Aniž by bylo předjímáno rozhodnutí ZMČ BS, je třeba požádat o předchozí souhlas s prominutím uvedeného
koncesního poplatku ZMB ve smyslu čl. 11 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek), aby v případě, že by ZMČ BS
prominutí koncesního poplatku schválilo, mohlo v průběhu roku 2021 vyhovět dalším žádostem o prominutí dluhu
či vzdání se práva (např. z bytové oblasti), a to v rámci limitu stanoveného Statutem, tedy 2 mil. Kč.
Bod jednání představila Mgr. Jana Plechlová, vedoucí OPO (host jednání). Do diskuze se zapojili Mgr. David
Oplatek a Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., tajemník ÚMČ BS (host jednání).

Po projednání Finanční výbor přijal usnesení č. FV.21.20.03, ze dne 26. 11. 2020, kterým vzal na
vědomí žádost Společnosti Advent na Zelňáku jednající vedoucím společníkem PROMOPLANET s. r.
o. o prominutí koncesního poplatku pro ročník 2020 akce "Advent na Zelňáku" (sjednaného v čl. IV.
odst. 1 Koncesní smlouvy na koncesi s názvem "Advent na Zelňáku" ve znění čl. II. dodatku č. 1), dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu, a doporučuje ZMČ BS požádat ZMB o předchozí souhlas s prominutím
koncesního poplatku pro ročník 2020 akce "Advent na Zelňáku" (nad rámec limitu 2 mil. Kč pro

rozpočtový rok dle čl. 11 odst. 2 písm. e) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek).

2) Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky – Vachova 3, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce RAPID SERVICE s.r.o. o snížení nájemného.
Nájemce ve své žádosti uvádí, že v důsledku nastalé mimořádné situace a vládních opatření v souvislosti s epidemií
koronaviru došlo k dramatickému propadu a dočasnému faktickému zastavení poptávky po službách. Na
provozování služby čištění oděvů se bohužel podmínky vládního program COVID Nájemné na kompenzaci
nájemného ze strany státu nájemcům nebytových prostorů nevztahují. Nájemce proto žádá o prominutí nájemného
(bez služeb) za období 04-06/2020 a současně žádá o snížení nájemného o 50% pro období 07-12/2020. Dále
nájemce uvádí, že od počátku epidemie koronaviru již dramaticky snížil provozní náklady a to na současnou
úroveň, která bez součinnosti ze strany pronajímatele již není nadále udržitelná. S odkazem na již provedená
provozní opatření a přetrvávající nepříznivou situaci, kdy není reálné očekávat významnější změny na trhu, žádá
o úpravu nájemného na další období tak, aby bylo možné službu čistírny v místě zachovat.
Bod jednání představila Mgr. Marta Vlachová, právnička OB (host jednání). Obecně v úvodu uvedla ke všem
projednávaným žádostem na tomto zasedání FV ZMČ BS, že došlo k situaci, kdy někteří žadatelé si nestihli podat
žádosti v určených termínech, tak aby dosáhli na již schválenou slevu z nájemného ve výši 30%, byť na to měli
nárok (tj. ve 2 nyní řešených žádostech) a ve 3 případech, kdy si žádost podali, ale nesplňovali podmínky pro
poskytnutí této 30% slevy z nájemného stanovené usnesením ZMČ BS, proto jsou projednávány nyní individuálně.
V případě Vachova 3 se jedná o případ, kdy nájemce neměl zákaz výkonu podnikatelské činnosti, ale došlo
k dramatickému propadu poptávky po službách, které poskytuje. Nesplňuje tedy ani podmínky pro čerpání
z vládního programu COVID-nájemné. Do diskuze se zapojili: Bc. Patrik Doležal (dotaz- obecně ohledně
poskytování slev v návaznosti na tento případ, také apeloval na to, aby byl ke všem žadatelům rovný přístup). Pan
tajemník ÚMČ BS upřesnil, že je navrhováno prominout 40%, nevztahují se na ně žádné slevy poskytované ÚMČ
BS a ani státní podpora. Předsedkyně FV upřesnila návrh usnesení, tj. hlasováno je o návrhu usnesení ve znění,
které bylo schváleno RMČ BS. Paní Lenka Blaštíková uvedla, že z osobní zkušenosti ví, že nájemce má za hlavní
zákazníky hotely, penziony a kadeřnictví, což jsou subjekty, které v této době měli zavřeno – což předpokládá je
důvodem žádost. Předsedkyně FV následně upřesnila odůvodnění podané žádosti, a shrnula princip slev z nájmu.
Ing. Bohumil Bílek vyjádřil podporu poskytnutí slevy 40%.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.21.20.04, ze dne 26. 11. 2020, kterým doporučuje
ZMČ BS ke vzetí na vědomí žádost nájemce RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, doručil dne
30.06.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového prostoru č. 102, Vachova 3, Brno, a
doporučuje ZMČ BS ke schválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř.
prominutí pohledávky na nájemném ve výši 40 % z celkové částky 128.094 Kč, za měsíce 04/2020 –
06/2020, tzn. 51.238 Kč, za nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce RAPID SERVICE s.r.o.,
IČO: 257 24 053, přičemž příp. přeplatek na nájemném za měsíce 04/2020 – 06/2020 bude použitý na
úhradu nájemného předepsaného nájemci RAPID SERVICE s.r.o., IČO: 257 24 053, na budoucí období
za nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ
BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni vzdání se práva, popř. prominutí
pohledávky ZMČ BS.

3) Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky – Lidická 17, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce MuroOj s.r.o. o snížení nájemného za užívání
prostor sloužících k podnikání. Nájemce ve své žádosti uvádí, že se v důsledku mimořádných opatření v souvislosti
s epidemií COVID-19 ocitl v dočasné platební neschopnosti, neboť v průběhu epidemie negeneruje dostatečný
příjem. Z tohoto důvodu žádá o snížení nájemného za období 04/2020 – 07/2020. Nájemce dále dodává, že
nereagoval na dopis, o kterém se včas nedozvěděl. Žadatel dne 21.10.2020 e-mailem doplnil svoji žádost o uvedení
procentuální výše požadované slevy, přičemž uvedl, že za předmětné období 04/2020 – 07/2020 požaduje slevu
ve výši 50 %.
Bod jednání představila Mgr. Marta Vlachová, právnička OB ÚMČ BS, jedná se o případ, kdy žadatel měl nárok
na slevu z nájmu 30% i čerpání podpory ze strany státu, ale žádost byla podána po termínu. Vzhledem k tomu je
žádost projednávána individuálně.

Do diskuze se zapojili: Ing. Bohumil Bílek s dotazem, jak úřad informoval veřejnost o možnosti požádat si o slevu
z nájmu. Odpověděl pan tajemník ÚMČ BS, že všichni byly obesláni písemně, a rovněž byla tato informace
medializována. Nájemce nevyužil ani státní podpory COVID nájemné. Paní Lenka Blaštíková vyjádřila vhodnost
podpory nájemci. Mgr. Vlachová dále upřesnila, že zastupitelstvem MČ BS byly schváleny 2 slevy z nájemného,
a to prominutí nájemného z května 2020, a pak byla schválena další sleva 30% z nájemného souvisejícího se státní
podporou COVID nájemné.Tento nájemce včas podal žádost v souvislosti s prvním jmenovaným usnesením
z května 2020, kdy mu bude prominuto 50% nájmu. Nyní projednávaná žádost se týká slevy 30% v návaznosti na
státní podporu COVID nájemné a je proto navrhováno žádosti nevyhovět.

Po projednání Finanční výbor přijal usnesení č. FV.21.20.05, ze dne 26. 11. 2020, kterým doporučil
ZMČ BS ke vzít na vědomí , že nájemce MuroOj s.r.o., IČO: 070 36 353, doručil dne 01.10.2020 na
podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového prostoru č. 101, Lidická 17, Brno nedoporučil ZMČ
BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí pohledávky na
nájemném, ve výši 72.383Kč, za období 25.05.2020 - 31.07.2020, za nebytový prostor č. 101, Lidická
17, Brno, nájemce MuroOj s.r.o., IČO: 070 36 353.

4) Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky – Orlí 22, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce LAHŮDKY ORLÍ s.r.o. o poskytnutí slevy
z nájemného (bez služeb) z nebytového prostoru sloužícího k podnikání. Nájemce žádá o poskytnutí slevy z
nájemného od 13.03.2020 do 22.05.2020. Nájemce ve své žádosti uvádí, že žádost o poskytnutí slevy z nájemného
(bez služeb) z nebytového prostoru (prostoru sloužícího podnikání) v domě svěřeném do správy MČ Brno-střed
mu byla zamítnuta, nejspíš z důvodu posouzení provozovny jako ,,prodejny potravin“. Nájemce dále uvádí, že
jejich provozovna byla sice po dobu první vlny otevřena, nicméně v důsledku vládních opatření došlo k zásadnímu
ovlivnění činnosti a tržeb. Prodeje spadly i pod 10% běžného prodeje. Žádost doplnil dne 20.10.2020 Nájemce v
doplnění žádosti upřesňuje výši slevy, o kterou žádá. Jedná se o slevu ve výši 30 % z nájemného bez služeb.
Bod jednání představila Mgr. Marta Vlachová, právnička OB ÚMČ BS). Uvedla, že se jedná o případ, kdy nájemce
neměl zakázánu činnost, jedná se o prodejnu a výrobu lahůdek. Žadatel požádal o poskytnutí slevy na nájmu dle
květnového rozhodnutí ZMČ BS, ale nebylo mu možno vyhovět pro nesplnění podmínek. Stejně tak nebylo možno
vyhovět druhé žádosti nájemce ve spojená s se státní kompenzací COVID nájemné, neboť rovněž nesplňoval
podmínky. Nyní je projednávána individuální žádost nájemce bez návaznosti na zmiňovaná usnesení ZMČ BS.
Žadatel si požádal o prominutí 30% nájmu.

Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.21.20.06, ze dne 26. 11. 2020, kterým doporučil ZMČ
BS ke vzetí na vědomí, že nájemce LAHŮDKY ORLÍ s.r.o., IČO: 283 41 287, doručil dne 13.10.2020
a 20.10.2020 na MČ BS žádosti týkající se nebytového prostoru č. 103, Orlí 22, Brno (viz příloha č. 2 a
č. 3 tohoto materiálu), a doporučil ZMČ BS ke schválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného
nájemného, popř. prominutí pohledávky na nájemném ve výši 30 % z celkové částky 65.558 Kč, za
měsíce 04/2020 - 05/2020, tzn. 19.667 Kč, za nebytový prostor č. 103, Orlí 22, Brno, nájemce
LAHŮDKY ORLÍ s.r.o., IČO: 283 41 287, přičemž příp. přeplatek na nájemném za měsíce 04/2020 05/2020 bude použitý na úhradu nájemného předepsaného nájemci LAHŮDKY ORLÍ s.r.o., IČO: 283
41 287, na budoucí období za nebytový prostor č. 103, Orlí 22, Brno, a to vše za podmínky úhrady
ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni
vzdání se práva, popř. prominutí pohledávky ZMČ BS.

5) Žádost o vzdání se práva – Orlí 26, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce o prominutí či snížení nájmu. Nájemce ve své
žádosti uvádí, že v souvislosti s nařízením vlády ČR ze dne 13.03.2020 byla až do doby cca 30.06.2020 provozovna
zásadně omezena, její provoz minimalizován až zcela uzavřen, a to z důvodu nulové návštěvnosti, nemožnosti
prodeje specifického sortimentu (tj. ryb a jejich specialit) a jeho doplnění. Nájemce dále uvádí, že finanční náklady
na udržení provozovny a nutnost likvidace neprodejných zásob do kafilérie po době spotřeby jsou neúměrné
vzhledem k možnosti prodeje zboží. Nájemce z těchto důvodů žádá o prominutí nebo maximální možné snížení

nájmu (tj. 80 %). Žádá přitom o spravedlivé posouzení své situace, a to s odkazem na to, že je řádným nájemcem
a že nastalá situace je pro jeho podnikání i pro něj zcela zásadní a velmi negativně ovlivňuje jeho existenci.
Bod jednání představila Mgr. Marta Vlachová, právnička OB ÚMČ BS. Jedná se o další případ, kdy provoz
žadatele nebyl omezen vládními nařízeními v rámci opatření COVID 19. Jedná se o provozovnu prodeje ryb a
mražených výrobků. Žadatel si požádal jak o slevu na nájemném dle květnového rozhodnutí ZMČ BS, tak o slevu
30%, která byla poskytovaná v souvislosti se státní kompenzací, oběma žádostem nebylo možno vyhovět pro
nesplnění podmínek (činnost nebyla zakázaná). Nyní je projednávaná individuální žádost. Do diskuze se zapojili:
BcA. Petr Kalousek, navrhnul změnu usnesení ve vztahu k sortimentu, který žadatelka prodává. Nejedná se jen o
omezení provozu, ale vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvé zboží, které nelze skladovat a je nutno ho zlikvidovat,
čímž tomuto nájemci vznikla další škoda. Současně vyjádřil názor, že je nutno tohoto dlouhodobého nájemce
podpořit, aby nebyl nucen ukončit činnost a ve vztahu k uvedenému navrhuje v daném případě poskytnout slevu
60%. Paní Lenka Blaštíková vyjádřila podporu tomuto návrhu.

Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.21.20.07, ze dne 26. 11. 2020, kterým doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí, že nájemce doručil dne 02.10.2020 na podatelnu MČ BS žádost týkající se
nebytového prostoru č. , Orlí 26, Brno (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), a doporučuje ZMČ BS schválit
vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 60 % z celkové částky 27.471 Kč, za
měsíce 04/2020 – 06/2020, tzn. 16.483 Kč, za nebytový prostor č. 101, Orlí 26, Brno, nájemce přičemž
částka již zaplaceného nájemného ve výši 16.483 Kč, za měsíce 04/2020 – 06/2020, bude použita na
úhradu nájemného předepsaného nájemci , na budoucí období za nebytový prostor č. , Orlí 26, Brno,
a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním
nebytového/nebytových prostoru/ů ke dni vzdání se práva ZMČ BS.

6) Žádost o vzdání se práva – Lidická 47, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce Mahmoud Ghedan o snížení nájemného za užívání
prostor sloužících k podnikání. Nájemce ve své žádosti uvádí, že se v důsledku mimořádných opatření v souvislosti
s epidemií COVID-19 ocitl v dočasné platební neschopnosti, neboť v průběhu epidemie negeneruje dostatečný
příjem. Z tohoto důvodu žádá o snížení nájemného za období 04/2020 – 07/2020. Nájemce dále dodává, že
nereagoval na dopis, o kterém se včas nedozvěděl. Žadatel dne 21.10.2020 e-mailem doplnil svoji žádost o uvedení
procentuální výše požadované slevy, přičemž uvedl, že za předmětné období 04/2020 – 07/2020 požaduje slevu
ve výši 50 %. Na základě telefonické domluvy bude dodáno oficiální doplnění žádosti.
Bod jednání představila Mgr. Marta Vlachová, právnička OB ÚMČ BS. Jedná se o poslední individuálně podanou
žádost. Jedná se o obdobný případ jako je Lidická 17, nájemce včas podal žádost v souvislosti s usnesením ZMČ
BS z května 2020, kdy mu bude prominuto 50% nájmu. Žádost ohledně slevy 30% v návaznosti na státní podporu
COVID nájemné podal po termínu a nebylo mu možno vyhovět. Proto je projednávána nyní individuální žádost
a navrhováno žádosti nevyhovět. Do diskuze se zapojil Ing. Mgr. Pavel Mises, požádal o upřesnění, zda se jedná
o stejného žadatele. Mgr. Vlachová uvedla, že v podstatě ano (podniká jako FO i jako PO).

Finanční výbor ZMČ BS následně přijal usnesení č. FV.21.20.08, ze dne 26. 11. 2020, kterým doporučil
ZMČ BS vzít na vědomí, že nájemce Mahmoud Ghedan, IČO: 873 51 994, doručil dne 01.10.2020 na
podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového prostoru č. 102, Lidická 47, Brno), a nedoporučil ZMČ
BS schválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 36.935Kč, za období
25.05.2020 - 31.07.2020, za nebytový prostor č. 102, Lidická 47, Brno, nájemce: Mahmoud Ghedan,
IČO: 873 51 994.

7) Poskytnutí slevy z nájemného – výzva "COVID – Nájemné“
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen přehled nájemců, kterým byla poskytnuta sleva z nájemného - výzva
„COVID-Nájemné“ . Na základě usnesení ZMČ/2020/14/04 ze dne 22.07.2020 byla poskytnuta sleva z nájemného
(bez služeb) ve výši 30 % za období od 01.04.2020 do 30.06.2020 nájemcům nebytových prostorů (prostorů
sloužících podnikání) v domech svěřených městské části Brno-střed (s výjimkou parkovacích či garážových stání)
v souvislosti s možností získání podpory z programu Ministerstva průmyslu a obchodu "COVID - Nájemné", a to

za podmínky doručení žádosti o poskytnutí slevy z nájemného (v termínu do 15.9.2020, přičemž v odůvodněných
případech starosta MČ BS mohl připustit doručení žádosti později, nejpozději však do 30.9.2020) a splnění těchto
podmínek:
- všech podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu a
- nájemce před podáním žádosti uhradil alespoň 50 % nájemného (bez služeb) za období duben až červen 2020.
SNMČ BS eviduje v systému SSB celkem 432 obsazených nebytových prostorů (bez garáží), které jsou svěřeny
MČ BS do správy. Odbor bytový ÚMČ BS obdržel celkem 174 žádostí o poskytnutí slevy z nájemného (bez
služeb), a to v souvislosti s usnesením ZMČ/2020/14/04 ze dne 22.07.2020. Sleva z nájemného ve výši 30 % za
období od 01.04.2020 do 30.06.2020 byla poskytnuta celkem 137 žadatelům, kteří splnili podmínky vyplývající z
předmětného usnesení ZMČ BS.
Bod jednání uvedla Mgr. Bc. Ladislava Macurová.

Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.21.20.09, ze dne 26. 11. 2020, kterým doporučil ZMČ
BS vzít na vědomí přehled žadatelů, kterým byla městskou částí Brno-střed v souvislosti s usnesením
ZMČ/2020/14/04 ze dne 22.07.2020 poskytnuta sleva z nájemného (bez služeb) ve výši 30 % za období
od 01.04.2020 do 30.06.2020.

8) OISBD – Informace k plnění rozpočtu 2020
K danému tématu vystoupil pan Petr Pacal, vedoucí OISBD MČ BS. Diskuzi řídila předsedkyně FV. Pan Pacal
členům FV předložil vypracované materiály, a to Plán VHČ pro OISBD v roce 2020 a jeho plnění a Plán oprav a
investic 2021 – shrnutí, které jsou přílohou č. 3 a 4 této zprávy.
Pan Petr Pacal, vedoucí OISBD uvedl z hlediska čerpání rozpočtu v roce 2020, že letošním roce mají proplaceno
z faktur 39%, což je 56 mil. Kč, do konce roku by se měli proplatit další 4 mil. Kč, tj. na konci roku bude
proplaceno 42% plánovaných výdajů z VHČ, s tím, že zasmluvněno je celkem 56% plánovaných výdajů, 33 %
z plánovaných výdajů mělo být určeno pro akci Nádražní 4, kde původní plán zahájení oprav byla polovina
letošního roku, k čemuž nedošlo z ohledem na delší projektovou přípravu, kontrolu, výběrová soutěž na výběr
zhotovitele rovněž byla delší než bývá obvyklé, nyní jsme ve fází výběru dodavatele, což znamená termínový
posun na příští rok a tím přesun podstatných nákladů Nádražní 4 do příštího roku. Další výpadek nedočerpání
letošního rozpočtu činí 16 mil. určených na byty, kdy mělo být v létě cca 20 projektových dokumentací od
projektanta, který však nesplnil zadání smlouvy a projektovou dokumentaci neodevzdal.
Paní Lenka Blaštíková položila dotaz, zda ve vztahu k tomu, že se tak málo rekonstruuje, zda s tím koresponduje
personální úspora na zaměstnancích odboru. Pan Pacal odpověděl, že to, že jsou odložené termíny do dalšího roku
neznamená, že se na odboru nepracovalo, např. Nádražní 4 – dělala se kontrola dokumentace, soutěžilo se, soutěž
byla delší o 2-3 měsíce než je obvyklé, vzhledem k náročnosti (v rámci soutěže bylo podáno přes 50 připomínek
či dotazů).
Rovněž na dočerpané výdaje nelze pohlížet, že jsou volné. Jsou pouze nedočerpány v letošním roce, jejich čerpání
se přesouvá do roku 2021. Příprava akcí je časově náročná – projektová příprava, soutěžení veřejných zakázek –
pokud dojde ke zpoždění či např. nedodání projektových dokumentací podle uzavřené smlouvy má to významný
dopad na realizaci plánovaných akcí, a toto nemohou pracovníci OISBD ovlivnit. Samotné realizace často
přesahují období jednoho roku, tj. že není akce kompletně realizovaná v roce, kdy se naplánuje, ale je běžné, že
trvá i 2 či více let podle velikosti.
Z hlediska oprav bytů tak se v tomto roce do konce roku má opravit 72 bytů, v minulosti se v průměru opravovalo
cca 40 bytů. A dalších 200 bytů se v letošním roce připravovalo na realizaci. K dnešnímu datu je 56 opravených a
215 je v různé fázi oprav. Situaci přitom negativně ovlivnilo již zmiňované nedodání projektové dokumentace.
Mgr. David Oplatek položil dotaz k rozpočtu 2021 ve srovnání s tím letošním, jak je to s dočerpáním investice –
vybudování výtahů, výměna oken, zateplení. Pan Pacal uvedl, že pro rok 2020 bylo plánováno, že se bude
realizovat Sušilova 8, Konečného nám. 2, kdy se čekalo až 8 měsíců na vyjádření OUPR, čímž došlo ke zpoždění
následných úkonů a tyto akce se musely přesunout do roku 2021. Pan Oplatek se zeptal na další plánované akce
(např. Stará 2, Veselá 2) z hlediska realizace výtahů. Pan Pacal odpověděl, že tyto akce jsou realizované, ukončené.

K plánu 2021 – pan Pacal uvedl, že nepřesouvají nedokončené akce z roku 2020 jako Nádražní 4 (předpoklad
zahájení prací leden 2021), nyní se uzavírá smlouva na celkovou rekonstrukci domu Vídeňská 11, je záměr opravit
co nejvíce volných bytů. Záleží na financování, v současnosti se plánuje na opravu bytů částka 75 mil. Kč, připadá
do úvahy zapojení zisků z minulých let. Dále jsou plány na opravy kotelen, ZTI v domech, opravy elektroinstalací.
Vše vychází z pasportizace a na základě prověření od SNMČ, kdy se vybírají ty nejhorší stavy k opravě.
Mgr. David Oplatek položil dotaz proč máme rozděleny finance na opravy v rámci VHČ a v také v rozpočtu
OISBD jako 6 mil. Kč na investice, které nejsou blíže rozepsané, na co jsou určeny. Pan Pacal odpověděl, že se
jedná o účetní rozdělení podle druhu prováděných prací. VHČ jsou opravy, nejsou to investice, technické
zhodnocení, jsou to běžné udržovací práce. Investice zařazené do rozpočtu – jsou to práce, kdy se zhodnocuje
majetek jako zateplení, celková rekonstrukce bytu, kdy se mění dispozice, budování nových výtahů. Zdroj pro
investice je právě zisk z předchozích let, proto pokud chceme takto rekonstruovat, je nutno v rámci rozpočtu si
„uspořit“ v rámci VHČ peníze na tyto větší investice, které chceme realizovat. V minulosti bylo možno čerpat
dotace z Fondu bytové výstavby (MMB), toto v roce 2020 již skončilo. Jediné možnosti jsou buď si tvořit svůj
vlastní „fond“ naplánované investice, nebo úvěr či nějaká dotace.
Mgr. David Oplatek – částka 46 mil. Kč jsou peníze, které byly použité na výtahy apod. Pan Pacal v odpovědi
uvedl: 24 mil. Kč bylo použito na Vídeňskou 11,rekonstrukce kotelen, kde se přechází na jiné topné médium a
zbytek jsou výtahy.
Bc. Patrik Doležal položil dotaz, zda tedy je to tak, že peníze nevyčerpané letos, které se převedou do dalšího
roku, tak se připočtou k tomu co je nyní nově plánováno pro rok 2021 a tyto investice jsou o tuto částku větší?
Pan Pacal odpověděl, že to tak není úplně striktně, OISBD zůstanou ještě peníze, které nevyčerpají v letošním roce
právě proto aby si je ponechali na investice nebo mají tu možnost pokud budou úspěšní v čerpání natolik, že se
splní plány co si pro příští tok stanovili, tak by tento zisk použili na opravy dalších bytů.
Závěrem podotknul, že OISBD není schopno realizovat všechny opravy bytů, viz např. podané žádosti o privatizaci
bytů nájemci, kdy tito požadují v případě, že nebude privatizováno okamžitou opravu bytů. Těchto bytových domů
je několik, a opravy by byly v řádech stovek mil. Kč, s takovým objemem financí OISBD nedisponuje.
Samozřejmě snaha o opravy je, limitem jsou finanční prostředky.
Paní Lenka Blaštíková v této souvislosti zmínila, že je nutno zvažovat případné privatizace.

Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.21.20.10, ze dne 26. 11. 2020, kterým vzal na vědomí
zprávu OISBD k plnění rozpočtu 2020.

9) Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2021
Finančnímu výboru FV ZMČ BS byl předložen Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2021 v souladu
se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění a v souladu se Statutem města Brna.
Bod jednání prezentoval Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE ÚMČ BS, který se v prvé řadě zmínil o odhadu příjmů
v roce 2021, kdy uvedl, že dochází k jejich poklesu. Co se týká poklesu daňových příjmů, jedná se u ÚMČ BS o
pokles v oblasti místních poplatků. MČ BS není příjemcem sdílených daní podle zákona o rozpočtovém určení.
Pokles celostátních výnosů se u nás v daňových příjmech neprojevuje přímo, ten se projeví až v přijatých
transferech, které dostává MČ BS od města Brna. U místních poplatků je očekáván pokles daňových příjmů oproti
roku 2020 zhruba o 6 mil. Kč. Další propad očekáváme u přijatých transferů, kdy město Brno plošně pokrátilo
všechny transfery pro městské části o 5%, což u nás znamená cca 14 mil. Kč, což v součtu znamená propad u
daňových příjmů o cca 20 mil. Kč. Daňové příjmy celkem očekáváme pro rok 2021 ve výši 75 mil. Kč. Propad
očekáváme u poplatků ze vstupného 4 mil. Kč, propadu u poplatků u z pobytu cca 3 mil. Kč (rozdíl oproti roku
2020 7 mil. Kč).
Nedaňové příjmy - zde očekáváme snížení cca o 3 mil. Kč, zde to ale souvisí především s tím, že dochází
k převodu Pečovatelské služby pod Centrum sociálních služeb (město Brno).

Přijaté transfery – zde ze státního rozpočtu dochází k navýšení dotace na výkon státní správy (o 4%), MV ČR
navýšilo dotaci na výkon zvláštní matriky cca o 2,3 mil. Kč.
Transfery od města Brna – snížení neúčelové dotace od města Brna o 11. mil. Kč, pokles specifické dotace ř. 88
o 2 mil. Kč (především se jedná o snížení dotace na údržbu komunikací, kterou dostáváme jako centrální MČ,
pokles o 4,7 mil. Kč.) Mezi transfery jsou zahrnuty ještě účelové dotace od města Brna týkající se školství, které
by měli být ve výši 35,5 mil. Kč na konkrétní akce, které jsou následně zahrnuty ve výdajích Odboru školství.
Celkově očekáváme příjmy ve výši 489 mil. Kč.
Výdaje v roce 2021 jsou navrženy ve výši 524 mil. Kč, z toho kapitálové výdaje jsou ve výši 106 mil. Kč jsou to
především výdaje na rekonstrukci bytových domů (46 mil. Kč), investiční transfery v oblasti školství a spoluúčast
Odboru životního prostředí na rekonstrukci parku na Moravském náměstí (6 mil. Kč).
V roce 2020 se podařilo ušetřit v rámci odborů MČ cca 6 mil. Kč – bylo použito jako zdroj rozpočtu v roce 2021.
Díky tomu se podařilo sestavit rozpočet bez větších rozdílů oproti roku 2020, zůstává výše celkového objemu
finančních prostředků pro příspěvkové organizace. Podařilo se pokrýt i veškeré provozní výdaje v oblasti životního
prostředí, nedochází tedy k omezení v oblastí čistění komunikací a i KVS a SRAKH zůstávají na úrovni roku 2020.
Musíme počítat i s možnými dalšími nyní nepředpokládanými výpadky v průběhu roku 2021, za tímto účelem mj.
držíme rezervu 15 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat další propady příjmů pro rok 2022 bylo by
vhodné rezervu v roce 2021 nerozpouštět, ale naopak ji navyšovat.
Ing. Mgr. Pavel Mises – dotaz ohledně KVS, zda rozpočet je nyní dostačující nebo se ještě bude koncem roku
navyšovat rozpočet jako v minulých letech. Ing. Matejov odpověděl, že ne – tato situace byla již vyřešena. Dříve
se příspěvek KVS pohyboval okolo 15 - 17 mil. Kč, pak se zapojovaly do rozpočtu KVS mimořádné příjmy např.
z Adventních trhů. Ale v letošním roce má KVS rozpočet 21 mil. Kč, došlo k významnému navýšení příspěvku,
který je dostačující. Tato výše příspěvku je plánována i pro rok 2021.
Ing. Mgr. Pavel Mises – dotaz k oddělení personálnímu a mzdovému, kde je snížení 15 mil. Kč. Odpověď: Je to
z důvodu přechodu Pečovatelské služby pod město Brno, jedná se o snížení ve výdajové straně.
Bc. Patrik Doležal – dotaz na dotační programy. Dotace do oblasti životního prostředí ve výši 200tis.Kč by měly
být navýšeny, v této době bychom měli podporovat aktivity této oblasti. Ing. Matejov k danému uvedl, že o tento
dotační program není velký zájem. Dotační program funguje od r. 2017, v roce 2019 byla schválena 1 žádost ve
výši 4tis. Kč a v roce 2020 nebyla poskytnuta zatím žádná dotace.
Bc. Patrik Doležal – dotaz na investice pro MŠ, jsou nějaké plánovány? Odpověď Ing. Matejov – nejsou
plánovány. Předsedkyně FV ZMČ BS doplnila, že investice v oblasti školství jsou většinou financovány formou
účelových dotací z MMB, neboť MČ si nemůže dovolit financování velkých investičních akcí, MČ se zpravidla
podílí na investicích ve formě spoluúčasti, řešením havarijních situací a případně účelovými dotacemi na drobnější
opravy (výmalba, nákup vybavení, opravy apod.). Za tímto účelem rozdělení v podobě dotace má OŠSKM
aktuálně k dispozici částku 300tis. Kč. Vzhledem k poklesu příjmů není možné do této oblasti z rozpočtu MČ více
investovat. Stejně tak nelze očekávat větší transfery od města Brna.
Paní Lenka Blaštíková – sdělila, že nepovažuje vhodné v současnosti podporovat motivační programy.
Bc. Patrik Doležal – považuje za nutné vyčlenit peníze pro MŠ na běžné opravy či vybavení, např. nové šatny, kdy
stav není vyhovující a mohlo by dojít ke zranění dětí. Navrhuje snížit dotační program do oblasti životního
prostředí na 100tis. Kč (ve vztahu k jeho dosavadní využitelnosti) a 100tis. Kč směřovat do Výdajů OŠSKM pro
účely mateřských škol.
Předsedkyně FV ZMČ BS se dotázala členů FV, zda mají zájem o průběžné předkládání přehledu rozpočtových
opatření schválených RMČ BS tak jako doposud, neboť v návrhu usnesení ze strany Odboru ekonomického tato
ukládací část chybí. Členové zájem projevili, hlasováno bude o usnesení s tímto doplněním.
V rámci tohoto bodu jednání bylo nejprve hlasováno o návrhu Bc. Patrika Doležala (viz usnesení č. FV.21.20.11).

Finanční výbor přijal usnesení č. FV.21.20.11, ze dne 26. 11. 2020, kterým navrhuje přesunout
finanční zdroje z rozpočtu OE, vyhrazené pro dotační program Podpora aktivit

v oblasti životního prostředí a péče o zeleň, ve výši 100.000 Kč do rozpočtu OŠSKM
pro účely MŠ.
Finanční výbor přijal usnesení č. FV.21.20.12, ze dne 26. 11. 2020, kterým doporučuje RMČ BS
k projednání a ZMČ BS ke schválení
- rozpočet městské části Brno-střed na rok 2021, který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu, kde:
celkové zdroje jsou ve výši 524 754 tis. Kč, z toho:
- celkové příjmy
489 922 tis. Kč
- financování
34 832 tis. Kč
které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2020
celkové výdaje jsou ve výši 524 754 tis. Kč,
- finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
- tvorbu a použití peněžních fondů (Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje, Bytový fond a Fond adopce
veřejné zeleně), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a
- plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS stanovit závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2021 dle § 12 odst. 2)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:







celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů)
v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,
celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během
roku z jiných veřejných rozpočtů),
celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během
roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby,
celkový objem financování,
celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů,
celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím,

doporučuje
ZMČ BS, aby pověřilo 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 2021 v tomto rozsahu:
a)

b)

c)

přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to kumulativně do částky
1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem MČ Brno - střed), vyjma
úprav podrobného rozpisu rozpočtu provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh
správců,
nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků městské části na
účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů včetně změny účelu již přijatých
dotací schválených poskytovatelem dotace a
zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných škod, dále když
provedení včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení výdajů na úhrady pokut, penále
z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné,

doporučuje
ZMČ BS uložit RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis rozpočtu MČ Brnostřed podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby dle přílohy č. 5
doporučuje
ZMČ BS uložit RMČ BS předkládat průběžně, prostřednictvím OE, Finančnímu výboru ZMČ BS
přehled rozpočtových opatření schválených RMČ BS.

10) Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2020
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena v souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna zpráva o
hospodaření podle rozpočtu k 30. 9. 2020.
Bod jednání prezentoval Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE ÚMČ BS, který uvedl, že v oblasti příjmů jsme u
daňových příjmů na 79% (což je trochu zkresleno převodem daně z VHČ ve výši 34 mil. Kč), poplatek za
užívání veřejného prostranství je 65%, ale tam je to způsobeno tím, že došlo k prominutí poplatku za restaurační
zahrádky – mělo by být kompenzováno v prosinci, kdy by mělo rozhodnou ZMB o jejich kompenzaci cca ve výši 5
mil. Kč, čímž bychom se měli dostat na plánovaný příjem 32 mil. Kč. Obdobně tomu bylo u poplatku z pobytu. U
daňových příjmů jsme na 97%, hlavně je ovlivněno tím, že došlo k vymožení nájmu z minulých let z tržnice na
Zelném trhu. Co se týká přijatých transferů, je to sice pod plán 69%, ale je to způsobeno nižším zapojením zisku
VHČ na investice v bytové oblasti, tedy nižší čerpání i výdajů.
Výdaje jsou na úrovni 52 %, je tam částečná úspora provozních výdajů a nižší čerpání kapitálových výdajů.

Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.21.20.13, ze dne 26. 11. 2020, kterým vzal na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2020 a plán výnosů a nákladů vedlejší
hospodářské činnosti k 30. 9. 2020 a doporučuje RMČ BS a ZMČ BS k projednání výsledky
hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2020.

11) Rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020
Finančnímu výboru ZMČ BS 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 dopravy
- 1 249 000 – snížení příjmů z poplatků z pobytu, které byly prominuty z úrovně města Brna a byly městské části
kompenzovány na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna Z8/20 dne 20. října 2020.
-4 873 000 Kč – snížení příjmů z poplatku za užívání veřejného prostranství u restauračních zahrádek, které byly
městskou části prominuty. Tyto příjmy nám budou kompenzovány z rozpočtu města Brna do konce roku 2020.
Výdaje
Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování
168 000 Kč – přesun výdajů na projekt „Park na Moravském nám. v Brně“ z důvodu probíhajícího geotechnického
průzkumu a s ním související příprava uzavření dodatku č. 2, tj. nutnost zahrnutí jeho závěrů do dokumentace pro
stavební povolení.
Oddělení personální a mzdové
1 823 000 Kč – předfinancování výdajů na platy veřejně prospěšných pracovníků, které budou zpětně proplaceny
z dotace od Úřadu práce
Kancelář tajemníka
300 000 Kč – přesun výdajů z příspěvku na benefitní kartu na příspěvek na stravenkovou kartu, kde si zaměstnanci
mohli zvolit dle Kolektivní smlouvy jednu za variant (částka hrazená z rozpočtu).

300 000 Kč – přesun výdajů z příspěvku na benefitní kartu na příspěvek na stravenkovou kartu, kde si zaměstnanci
mohli zvolit dle Kolektivní smlouvy jednu za variant (částka hrazená ze Sociálního fondu).
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
603 000 Kč – navýšení provozních příspěvků ZŠ, MŠ a ŠJ na pokrytí odměn ředitelům těchto organizací za
pracovní výsledky za rok 2020. Kritéria pro rozdělování odměn a stanovení odměn budou schváleny Radou MČ
Brno-střed.
-603 000 Kč – úspora na montáži kluziště na Moravském náměstí vzhledem k tomu, že v této zimní sezóně nebude
zprovozněno.
200 000 Kč – přesun prostředků v rámci rozpočtu odboru na projektovou dokumentaci MŠ Soukenická
Odbor životního prostředí
140 000 Kč – přesun prostředků v rámci rozpočtu odboru na údržbu veřejné zeleně
Financování
7 945 000 Kč – úprava financování
Bod jednání prezentoval Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE ÚMČ BS – v oblasti příjmů dochází k úpravě rozpočtu,
a to ponížení příjmů u poplatků z pobytu a za užívání veřejného prostranství, tato částka bude kompenzována
z úrovně města Brna – projeví se v navýšení transferů z úrovně města. Oblast výdajů – jsou navrženy přesuny
v rámci jednotlivých odborů – viz jednotlivé odůvodnění.

Finanční výbor ZMČ BS následně přijal usnesení č. FV.21.20.14, ze dne 26. 11. 2020, kterým doporučil
RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 24 na rok 2020.

12) Rozpočtové opatření č. 25 na rok 2020
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Výdaje
Úspory jednotlivých v rozpočtech jednotlivých odborů v roce 2020, které budou zdrojem rozpočtu roku 2021.
Kancelář starosty a vnějších vztahů – 513 000 Kč
Odbor matrika – 400 000 Kč
Odbor dopravy – 300 000 Kč
Odbor sociální a zdravotní – 225 000 Kč
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže – 3 300 000 Kč
Odbor životního prostředí – 1 000 000 Kč
Celkem – 5 738 000 Kč
Financování
-5 738 000 Kč – tvorba financování – zdroj rozpočtu na rok 2021
Bod jednání prezentoval Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE MČ BS, který uvedl, že tímto RO se snižují výdaje
v tomto roce a současně tato úspora je zdrojem pro rozpočet roku 2021.
Paní Lenka Blaštíková vyzvala pana tajemníka, aby spolu s jednotlivými odbory přistoupil k úsporám i v roce
2021. Na to reagovala předsedkyně FV, která informovala, že ohledně úspor s panem tajemníkem již byla vedena
diskuze, který již úsporná opatření realizoval (viz i úspora výdajů v roce 2020). Jednotlivé odbory byly vyzvány
k úsporným opatřením (analýza , realizace) v rámci svých rozpočtů. Čerpání rozpočtu bude pravidelně sledováno
a vyhodnocováno.
Bc. Patrik Doležal – dotaz jak se podařilo stáhnout MŠ z 2,5 mil. Kč na nulu v tomto RO. Ing. Matejov uvedl, že
bylo oznámeno z odboru školství, že tyto prostředky nevyužijí. Pan tajemník následně doplnil, že se jednalo o
vybavení MŠ Kamenná, což bylo pokryto dotací, takže nemuselo být čerpáno z rozpočtu MČ.

Finanční výbor ZMČ BS následně přijal usnesení č. FV.21.20.15, ze dne 26. 11. 2020, kterým doporučil
RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 25 na rok 2020.

13) Rozpočtová opatření č. 19, 21 a 22. Informace o přijatých RO

Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 19, 21 a 22 na rok 2020, které byly schváleny RMČ
BS.
Předmětná rozpočtová opatření zahrnovaly tyto úpravy rozpočtu:
Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 86. schůzi konané dne 12. 10. 2020
Příjmy
Odbor ekonomický
623 829, 14 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl EU
133 428,86 Kč - neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl státního
rozpočtu
150 000 Kč – neinvestiční transfer od města Brna na prodloužení otevírací doby toalet
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
757 258 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
150 000 Kč – použití neinvestičního transferu od města Brna na prodloužení otevírací doby toalet na platy
pracovnic
Odbor ekonomický
59 000 Kč – přesuny mezi položkami dle schválených smluv o poskytnutí dotace
Rozpočtové opatření č. 21 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 87. schůzi konané dne 19. 10. 2020
Příjmy
Odbor ekonomický
576 000 Kč – transfer od města Brna v rámci participativního rozpočtu na projekt „Městská galerie“
Výdaje
Odbor právní a organizační
515 000 Kč – realizace projektu Městská galerie
61 000 Kč – rezerva na údržbu projektu Městská galerie
Rozpočtové opatření č. 22 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 89. schůzi konané dne 2. 11. 2020
Příjmy
40 000 Kč – neinvestiční přijatý transfer z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na projekt „Babí léto a dětský
den“
-2 100 000 Kč – zpětvzetí žádosti o transfer na restaurování 2ks flambonů u Památníku vítězství Rudé armády
nad fašismem na Moravském náměstí
16 800 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
16 800 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
50 000 Kč – přesun z položky cestovné na ostatní osobní výdaje
Kancelář tajemníka
40 000 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na projekt „Babí
léto a dětský den“
Odbor ekonomický
50 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na platby soudních poplatků (20 000 Kč) a vratky plateb za minulý
rok (30 000 Kč).
Odbor životního prostředí
-2 100 000 Kč – zpětvzetí žádosti o transfer na restaurování 2ks flambonů u Památníku vítězství Rudé armády nad
fašismem na Moravském náměstí
Ing. Mgr. Pavel Mises v rámci diskuze se zeptal na rekonstrukci památníku Rudé armády zda se bude realizovat?
Ing. Matejov sdělil, že dle informace Odboru životního prostředí, že ani nedošlo k uzavření smlouvy a ani město
nepožádalo o převod peněz na náš účet, tj. peníze na našem účtu ani nejsou. Odbor památkové péče MMB chce

použít tyto peněžní prostředky na jiný účel ještě v tomto roce, tedy došlo ke snížení jejich transferu pro MČ BS.
Naše spoluúčast nebude zapojována. Bc. Petr Štika doplnil, že to měla být oprava flambonů.

Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.21.20.16, ze dne 26. 11. 2020, kterým vzal na vědomí
rozpočtová opatření č. 19, 21 a 22 na rok 2020, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

14) Různé
Předsedkyně výboru předložila návrh harmonogramu zasedání výboru pro rok 2021 v návaznosti na plánovaná
zasedání ZMČ BS. V případě potřeby bude svoláno zasedání Finančního výboru ZMČ BS mimo předem stanovený
harmonogram.
harmonogram zasedání FV ZMČ BS pro rok 2021:
28.01.2021
25.03.2021
27.05.2021
02.09.2021
21.10.2021
25.11.2021

Finanční výbor ZMČ BS přijal usnesení č. FV.21.20.17, ze dne 26. 11. 2020, kterým schválil
harmonogram zasedání FV ZMČ BS pro rok 2021.
V Brně, dne 30. 11. 2020
Příloha:
1. Přehled o vývoji ekonomiky Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, p.o. v důsledku CORONA krize a
následných opatření a omezení v porovnání s rokem 2019
2. Zpráva o hospodaření Kávéeska, příspěvkové organizace v roce 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru
3. Plán VHČ pro OISBD v roce 2020 a jeho plnění
4. Plán oprav a investic 2021 – shrnutí

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

Příloha č. 1 - Přehled o vývoji ekonomiky Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, p.o. v důsledku CORONA krize a následných opatření a omezení v porovnání s rokem 2019

datum
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

tržby led
2019
652 690 Kč
505 375 Kč
511 335 Kč
30 000 Kč
18 750 Kč
87 799 Kč
32 000 Kč
251 250 Kč
499 900 Kč
514 105 Kč
537 375 Kč
532 700 Kč
4 173 279 Kč
celkem
-

2020
trend
597 545 Kč
-8%
479 535 Kč
-5%
205 630 Kč
-60%
- Kč
-100%
- Kč
-100%
- Kč
-100%
- Kč
-100%
7 000 Kč
-97%
509 050 Kč
2%
- Kč
-100%
- Kč
-100%
- Kč
-100%
1 798 760 Kč
-57%
2 374 519 Kč

hala Úvoz
700 000 Kč

10%

2%
600 000 Kč

-8%

-5%

-10%

500 000 Kč

-30%
400 000 Kč
-50%
300 000 Kč

-60%
-70%

200 000 Kč
-90%

100 000 Kč
-100%

-100%

březen

duben

květen

Provozní příspěvky
z toho:
krytá hala
hokejová hala
kotelna II.etapa

2019
10 533 951 Kč

Náklady
2019
2020

2020
8 700 000 Kč

32 632 412 Kč
26 663 997 Kč

srpen

2020

září

říjen

listopad

prosinec

trend

3500 000 Kč
140%

133%

3000 000 Kč
90%
2500 000 Kč
2000 000 Kč

40%

32%
17%

26%

15%

1500 000 Kč
-10%
1000 000 Kč

-62%

únor

březen

duben

-89%

-96%
květen

červen

2019

Transfery
8 158 951 Kč
8 700 000 Kč

Antivirus_A, MPSV

-60%

-69%
-99%

leden

22 073 810 Kč - 10 558 602 Kč
16 668 969 Kč - 9 995 028 Kč

červenec

190%

500 000 Kč

Rozdíl bez
transferů

-100%

4000 000 Kč

7 500 000 Kč
1 200 000 Kč
- Kč

Výnosy

-100%

areál Kraví hora

- Kč

8 000 000 Kč
1 200 000 Kč
1 333 951 Kč

červen
2019

2020 trend
2 235 785 Kč
17%
1 829 570 Kč
32%
691 612 Kč
-62%
10 000 Kč
-99%
55 050 Kč
-96%
1 063 286 Kč
-69%
2 861 665 Kč
15%
3 236 698 Kč
26%
1 712 390 Kč
133%
231 325 Kč
-89%
-100%
-100%
13 929 401 Kč
-40%
9 123 143 Kč

-100%

-110%
únor

tržby bazeny
2019
1 919 018 Kč
1 387 807 Kč
1 828 179 Kč
1 331 211 Kč
1 503 417 Kč
3 445 088 Kč
2 479 212 Kč
2 566 383 Kč
734 320 Kč
2 013 296 Kč
2 316 334 Kč
1 526 260 Kč
23 052 544 Kč
celkem
-

-100%

- Kč
leden

datum
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

-100%

-97%

Rozdíl celkově

1 113 450 Kč -

2 399 651 Kč
181 578 Kč

VHČ

červenec

srpen

2020

září

říjen

-100%

listopad

-100%

-110%

prosinec

trend

ke dni 30.9.2020
1 031 271 Kč 1 140 897 Kč

ke dni 14.10.2020

1 368 380 Kč
959 319 Kč -

182 579 Kč

vypracoval : Evžen Hrubeš 14.10.2020

Kávéeska, příspěvková organizace
Koliště 645/29, 602 00 Brno  IČO: 00101508  DIČ: CZ00101508
tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598
info@kaveeska.cz  www.kaveeska.cz  www.facebook.com/kaveeska

Zpráva o hospodaření Kávéesky, příspěvkové organizace
v roce 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru

Vypracováno pro Finanční výbor ÚMČ Brno-střed, dne 15.10.2020
Zprávu připravil Mgr. Tomáš Pavčík, ředitel organizace
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I. ÚVOD
Zásadním tématem činnosti Kávéesky, příspěvkové organizace v uplynulých měsících
roku 2020 byla kulturní a vzdělávací činnost ovlivněná pandemií koronaviru.
Již od první poloviny března 2020 byla přijata řada úsporných opatření tak, aby případná
finanční ztráta byla co nejnižší. Podařilo se snížit náklady na akce (jejichž velké množství bylo
zrušeno), současně ale došlo k výraznému výpadku příjmů (především ze vstupného), které jsou
nedílnou součástí celkových výnosů KVS.
Velké množství akcí muselo být zrušeno, přesunuto, nebo nahrazeno. Činnost organizace
tak lze rozdělit dle vládních omezení, souvisejících s bojem proti pandemii koronaviru do tří
časových období:
1) leden – začátek března 2020 = běžný provoz
2) březen – květen 2020 = omezení akcí a programu všech středisek KVS
3) červen – září 2020 = konání letních akcí (pouze s určitými omezeními = dodržování
stanovených počtů veřejnosti přítomné na akcích, zvýšená hygienická opatření)
4) říjen – prosinec 2020 = omezení činnosti v souvislosti s druhou vlnou pandemie koronaviru

Stručný přehled činností jednotlivých středisek

středisko

pracoviště Koliště
- akce pro rodiny s
dětmi
- akce pro seniory

typ činnosti

- akce pro veřejnost
- poskytování
podpory akcím MČ
- spolupořádání
kulturních akcí

Divadlo Polárka

Klub Leitnerka

CVČ Botanka

- divadlo pro děti a
mládež

- hudební akce

- kroužky pro děti

- workshopy
- zájezdová činnost
- kapela Polaris
- aktivity pro rodiny
- festival Polárkový
dort
- PolárKafé

3

- divadelní
představení
- programy pro děti
- cvičení
- workshopy
- kavárna

- kurzy pro
dospělé
- aktivity pro
seniory
- spolupořádání
vzdělávacích akcí
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II. KÁVÉESKA – PŘEHLED PROJEKTŮ A AKCÍ V OBDOBÍ LEDEN - ZÁŘÍ 2020
II. 1. Akce pro seniory
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Večer – nejen pro seniory – s kvalitní lidovou muzikou a dobrým vínem.
Místo:
společenský sál / nádvoří radnice Brno-střed
Vstupné:
150,- / speciál 180,- / prázdninové akce zdarma
MĚSÍC

DATUM KONÁNÍ

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

LEDEN

17.1.

64

ÚNOR

14.2.

68

BŘEZEN

13.3.

zrušeno (opatření Vlády ČR)

DUBEN

17.4.

zrušeno (opatření Vlády ČR)

KVĚTEN

15.5.

zrušeno (opatření Vlády ČR)

ČERVEN

19.6.

zrušeno (opatření Vlády ČR)

ČERVENEC

17.7.

55; zdarma – v rámci festivalu Uprostřed

SRPEN

21.8.

36; zdarma – v rámci festivalu Uprostřed

ZÁŘÍ

11.9.

24

II. 2. Akce pro rodiny s dětmi
NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

DĚTSKÝ KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

DATUM
KONÁNÍ
16.2.

Společenský sál MČ

66

ČARODĚJNICE V BJÖRNSONOVĚ SADĚ

30.4.

Björnsonův sad

CYKLOHRÁTKY NA KRAVÍ HOŘE

17.5.

park Kraví hora

ČAU PRÁZDNINY

21.6.

Björnsonův sad

zrušeno (opatření
Vlády ČR)
zrušeno (opatření
Vlády ČR)
350

ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY

13.9.

Björnsonův sad

780

II.3. Akce pro nejširší veřejnost
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 2020 - zrušeno (opatření Vlády ČR)
Místo konání: náměstí Svobody, Brno
Termín konání: od 3. do 12. dubna 2020
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GALERIE ŠILINGRÁK 2020 – Kapsule Tomáše Medka
Zahájení: vernisáž 23. července 2020
Galerijní prostor na exponovaném Šilingrově náměstí, určený pro prezentaci
sochařských realizací. V roce 2020 vystřídal cyklus M. Gabriela „Země – Voda –
Vzduch“ dílo jiného renomovaného brněnského výtvarníka Tomáše Medka
„Kapsule“.

BRNĚNSKÉ LEGENDY 2020 – Zbrusu nové pověsti brněnské
Termín realizace: 21. července (vernisáž) – 30. září 2020
Cílem projektu bylo propojit regionální dějiny Brna s tvůrčí činností nejmladší
generace a zároveň výsledkem projektu obohatit stávající městský prostor a
vytvořit další část brněnské slovesnosti. Formou literární soutěže byly osloveny
základní školy a osmiletá gymnázia městské části Brno-střed a vyzváni k
participaci svých žáků na projektu formou literární soutěže. Vítězné texty byly
zpracovány brněnskými umělci kolem sdružení Hearts of Creation a umístěny
v parku na Moravské náměstí. Do projektu bylo přihlášeno více než 60 textů,
nejlepších 9 se dočkalo realizace.
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LETNÍ KINO 2020
Termín konání: 26. června – 28. srpna 2020
Místo konání: nádvoří radnice MČ BS, Dominikánská 2
Pořadatelé: ÚMČ Brno-střed, Noční motýl, Kávéeska
Počet projekcí: 66
Počet diváků: 3200
RELAXAČNÍ ZÓNA V PARKU NA MOR. NÁM.
Termín konání: 1. července – 30. září 2020
Realizace: Kávéeska, ÚMČ Brno-střed, TIC Brno
Akce měla za úkol zvelebit park na Moravském náměstí formou vytvoření
relaxační zóny. Do prostoru byla umístěna dřevěná mola s lehátky, oddechové
tepee, mlžítka. V parku bylo realizováno také několik kulturních akcí a výstava
Brněnských legend.

FESTIVAL UPROSTŘED 2020
Termín konání: červen – září 2020
Akci připravila KVS společně s TIC Brno. K tradiční linii festivalu byla letos
s ohledem na oživení města připojena i klubová linka pod produkčním
vedením agentury Vídeňský. Šlo o koncerty, DJ sety, workshopy, happeningy a
divadelní představení.
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Výčet akcí festivalu Uprostřed realizovaných v produkci KVS
Datum
Místo - lokalita
28.6. Bjornsonův sad
Moravské náměstí u
3.7.
Jošta
10.7. Klub Leitnerova
sraz před kostelem
Neposkvrněného
14.7.
početí Panny Marie,
Křenová
15.7. Denisovy sady
nádvoří radnice
17.7.
Brno-střed
22.7. Denisovy sady
24.7. Před OD Centrum
Bjornsonův sad
25.7. Moravské náměstí u
Jošta
Moravské náměstí u
30.7.
Jošta
31.7. Náměstí Svobody
9.8. Klub Leitnerova
12.8. Denisovy sady
sraz u fakulty
architektury VUT,
13.8. Poříčí
17.8. Vila Tugendhat
nádvoří radnice
21.8.
Brno-střed
26.8. Denisovy sady
sraz Hlavní nádraží
27.8.
před poštou
29.8. Tř. Kpt. Jaroše
26.8. Provázek Uprostřed
27.8. Provázek Uprostřed
28.8. Provázek Uprostřed
29.8. Provázek Uprostřed
7.9. Provázek Uprostřed
9.9. Provázek Uprostřed

Název produkce
Uprostřed: Čau prázdniny!
Uprostřed & Anoda+: Hudební promořování
Uprostřed & Leitnerka: Čeština 2.0

Návštěvnost
350
750
35

Uprostřed & Efemér & Hana Kubešová: Ultreia!

Uprostřed & Café Biograf: Rock´n´rollová tančírna pod Petrovem
Uprostřed: Posezení u cimbálu
Uprostřed & Café Biograf: Swingová tančírna pod Petrovem
balet Uprostřed: Nocturne

Uprostřed & Vínovníci: Láskyplné ovínění 2020
balet Uprostřed: Nocturne
balet Uprostřed: Nocturne

15
110
55
105
245
305
260

Uprostřed & Divadlo Facka: Pižďuchové
Uprostřed & Café Biograf: Swingová tančírna pod Petrovem

220
285
35
125

Uprostřed & Efemér: Vyšla hvězda na kraj léta
Uprostřed & Café Biograf: Fantom Opery & Tom Holič

13
55

Uprostřed: Posezení u cimbálu
Uprostřed & Café Biograf: Swingová tančírna pod Petrovem

36
175

balet Uprostřed: Nocturne

Uprostřed & Efemér & Petr Karlíček: Do sadu bez hospodáře
Uprostřed & Anoda+: Hudební promořování
Budoár staré dámy
Ritmo
Oranžáda
Feri
Vítrholc
6 Fireball

CELKEM
NÁVŠTĚVNOST

14
210
69
98
75
85
55
95
3875,00

7

Kávéeska, příspěvková organizace
Koliště 645/29, 602 00 Brno  IČO: 00101508  DIČ: CZ00101508
tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598
info@kaveeska.cz  www.kaveeska.cz  www.facebook.com/kaveeska

II.4. Poskytování technické podpory kulturních akcí ÚMČ BS
Káveeska na těchto akcích zajišťuje především technickou podporu (zajištění pódia,
party stanů, ozvučení, personálu pro montáž a demontáž, práce zvukaře, zapůjčení drobného
inventáře), pomoc s koordinací projektu, případně prostřednictvím svých středisek program.
VÝSTAVA ARCHITEKTONICKÝCH NÁVRHŮ ZÁSTAVBY ŽLUTÉHO KOPCE

22. června - 5. července 2020 v Místodržitelském paláci MG.

BABÍ LÉTO A DĚDSKÝ DEN

29. srpna 2020 - minifestival třetího věku v sobotu v parku Lužánky

OTEVŘENÁ RADNICE

28. srpna 2020 - kulturní a společenská akce pro všechny obyvatele a návštěvníky
MČ.

KULTURNÍ SERVIS
Kulturní servis je služba pro brněnské subjekty nezřizované kultury – divadla, kluby i
jednotlivé akce. Jejím cílem je pravidelně každý měsíc informovat obyvatele Brna o výběru těch
nejlepších akcí, které mohou navštívit. Tyto akce ze svého programu vyberou a doporučí sami
zástupci subjektů. Následně jsou pak publikovány na webových stránkách Kávéesky
(https://kaveeska.cz/kulturni-servis/) a na facebookové stránce
(https://www.facebook.com/kulturniservisBRNO/) formou spolupořádání události.
Současně existuje i velkoformátová tištěná mutace, která je umísťována v reklamních
vitrínách na území městské části Brno-střed.
V roce 2020 činnost kulturního servisu byla pozastavena od dubna do června a
následně od října s ohledem na opatření v souvislosti s koronavirem.

Výhled do konce roku 2020
Hlavním tématem a nejvýznamnější zimní akcí KVS jsou adventní trhy v parku na Mor.
nám. v Brně. Vzhledem k závažnosti situace s ohledem na druhou vlnu pandemie koronaviru
bylo vytvořeno několik variant prostorového uspořádání trhů s ohledem na předpoklad vývoje
situace.

ADVENT NA MORAVÁKU 2020
Místo konání: park na Moravském nám., Brno
Termín konání: 27. listopadu – 23. prosince 2020
8
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Varianty řešení adventních trhů na Mor. nám. s ohledem na opatření Vlády ČR:
typ varianty

popis prostoru

+ výhody

- nevýhody

hospodař
ení

varianta A
aktuální - dle tradičního konceptu
bar na fontáně = 4 prodejní místa
- všichni prodejci vysouteženi
šapitó 1 - GASTRO = 5 stánků
- ověřený stabilní koncept
šapitó 2 - řemeslníci = 14 stánků + 2 - estetičnost konceptu
neziskovky
šapitó 3 - speciality = 10 stánků
šapitó 4 - kultruní program
1x čajovna v jurtě
1x horké nápoje v jurtě
2x dřevěný stánek (nápoje, gastro)
----1x jurta - Charitativní antikvariát
1x jurta - Paracentrum Fénix
1x jurta - Záchranná stanice zvířat
----- vyhlídkové kolo
- dětské atrakce - kolotoče+vláček
- betlém
- adventní stezka+zvonička
- jurta "baby point"

typ varianty

popis prostoru

- uzavřené prostory šapitó a
jurt
- není možné dodržet
rozestupy

+250 tis.Kč

+ výhody

- nevýhody

hospodař
ení

-dodržení rozestupů mezi
stánky
- absence vnitřního prostoru
(odpadá omezení vztahující se
na vnitřní prostory)

- pořízení dřev. prodejních
stánků (finance, estetika,
rozestupy, čas)
- riziko finanční ztráty v
případě úplného zrušení trhů
- nové VŘ na prodejce
- snížení kapacity prodejních
míst arálu
- zhoršení podmínek prodejců
- zhoršní estetiky
- možné poničení travnaté
plochy

+ 250 tis.Kč

varianta C
- odtstranění všech šapitó
- variantní omezení počtu dřev.
stánků

typ varianty

popis prostoru

+ výhody

- nevýhody

hospodař
ení

varianta F
zachování pouze:
- bar na fontáně
- vyhl.kolo
- dětské atrakce
- advent.stezka
- betlém

- max. dodržení opatření
- úplná změna konceptu
- minimální náklady na stavbu - ztráta atraktivity prostoru
- v případě dalších omezení
minimální fin. Ztráta
- možnost stavby areálu cca 10
dnů před
- postaveno pouze na
"zábavním principu"
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III. DIVADLO POLÁRKA
Činnost divadla od ledna do března (zavedení nouzového stavu)
Činnost divadla v roce 2020 probíhala do 8. března standardně, dle vytyčených cílů:
25.1.2020 premiéra inscenace Kulhavý šermíř
30.1.2020 akce Za vysvědčení Polárku
7. – 8.3.2020 Festival pro Zavěšenku

Činnost divadla od 11. března do konce května
Od 11. března do konce května (v období nouzového stavu a opatření Vlády ČR) se
zaměstnanci i externisté soustředili na následující činnosti:
1) šití roušek – pod vedením výtvarníků a produkce divadla vznikla ve foyeru
improvizovaná dílna, v níž se po dobu 3 měsíců pracovalo téměř nepřetržitě na šití
roušek; divadlo současně vyzývalo občany k odběru roušek a darování materiálu pro
výrobu. Bylo našito několik set roušek.
2) pravidelný on-line pořad pro děti i jejich rodiče POLAR TV
3) příprava a zkoušení nových inscenací
Premiéra Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze byla z 28.3.2020 přesunuta na
18.9.2020. Premiéra Slon a mravenec byla přesunuta z 9.5.2020 na 31.5.2020. Akce
10.5.202 Den matek byla zrušena. Akce 21.-26.5.2020 Divadelní svět Brno byla zrušena.
Akce 31.5.2020 – Den dětí byla zrušena. Premiéra inscenace Jsi tu, Netvore? byla
přesunuta z 13.6.2020 na rok 2021.

10

Kávéeska, příspěvková organizace
Koliště 645/29, 602 00 Brno  IČO: 00101508  DIČ: CZ00101508
tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598
info@kaveeska.cz  www.kaveeska.cz  www.facebook.com/kaveeska

Činnost divadla od 1. června do 30. září 2020
1) Premiéra Slon a mravenec (31.5.2020), červnové reprízy
2) Premiéra Pohádky o strašidlech, kohoutech a duze (18.9.2020)
3) 18. – 20.9.2020 festival Polárkový dort
4) rekonstrukce sedadel ve Velkém sále divadla (červenec-srpen)
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Plán činnosti divadla září – prosinec 2020
1) 31.10. F. Kafka: Proces – premiéra
2) 14.11. Oslava 17. listopadu
3) 21.11. Noc divadel
4) 18.12. Vánoční Polaris – koncert

Plán činnost divadla po zavedení nouzového stavu (2. vlna pandemie koronaviru)
1) divadlo uzavřeno pro veřejnost
2) příprava inscenace F. Kafka: Proces
3) dobudování prostoru pod Severkou (sklady + zkušebna) svépomocí
4) rekonstrukce hereckých šaten svépomocí
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Návštěvnost a tržby Divadla Polárka – srovnání let 2019 a 2020

TRŽBA 2019

Vlastní soubor, Hosté, Doprovodné programy, Zájezdy, Pronájmy
350 000 Kč

324 255 Kč

300 000 Kč
250 000 Kč

221 136 Kč

239 065 Kč

270 370 Kč

250 610 Kč
205 384 Kč

220 125 Kč
190 290 Kč

200 000 Kč
150 000 Kč

116 780 Kč
93 461 Kč

100 000 Kč
50 000 Kč

0 Kč

0 Kč
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

0 Kč

ČERVEN ČERVENEC SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD PROSINEC

ŘÍJEN

LISTOPAD PROSINEC

TRŽBA 2020

Vlastní soubor, Hosté, Doprovodné programy, Zájezdy, Pronájmy
200 000 Kč 180 485 Kč

164 130 Kč

150 000 Kč
81 330 Kč

81 155 Kč

100 000 Kč
50 000 Kč

0 Kč

0 Kč
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

12 750 Kč
KVĚTEN

30 000 Kč

28 220 Kč
0 Kč

ČERVEN ČERVENEC SRPEN
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IV. KLUB LEITNEROVA
Činnost klubu období leden - září 2020
Leden – únor 2020
Program se v klubu Leitnerova konal v běžném programovém režimu – v programu byl výběr menších a
větších koncertů, divadelní představení a úspěšné přednášky, doplněno o pronájmy.
Březen – květen 2020
Poslední představení, divadlo pro děti, uvedl klub 10. března.
Další akce se z důvodu karantény některých umělců a poté z důvodu zákazu hromadných akcí na území
ČR zrušily. Programové představení se buďto rušila bez náhrady nebo se překládala na pozdější termíny.
Náhradní termíny se cílily s dostatečným odstupem na podzimní sezónu.
Během měsíce dubna a května se zaměstnanci klubu věnovali především úpravám prostoru a zejména
těm, které není možné za běžného provozu realizovat. Jednalo se konkrétně o
údržbu techniky a mobiliáře, malířské práce, hloubkové čištění a dezinfekce prostor.
V těchto jarních měsících se zároveň uzavírala programová dramaturgie na letní venkovní sezónu klubu a
následující podzimní sezónu, která se již měla konat v jejich vnitřních prostorech.
Červen – září 2020
Obnova klubového provozu probíhala postupně, jak to umožňovala vládní opatření. V první části (od
18. května) se otevřela zahrádka kavárny, poté samotná kavárna a lekce jógy (které se konaly dle
přísných hygienických nařízení). První kulturní program pro veřejnost proběhl 1. června (dětský den).
Letní program se skládal z několika koncertů, a divadelních představení, z nedělních pohádek pro děti a
„mini letního kina“ v závěru měsíce srpna. Kulturní program každý týden doplňovalo komunitní do-ityourself grilování, které každoročně navštěvují jak sousedé z nejbližších domů, tak i vzdálenější
návštěvníci. Venkovní program byl zakončen koncertem 10. září a poté se program opět orientoval na
vnitřní prostory sálu případně prostor kavárny.
Provoz během měsíce září odpovídal plánované dramaturgii.
Vzhledem k zářijovým aktuálním nařízením se program klubu Leitnerova soustředil na divadelní
představení, literární večery, přednášky a cvičení v omezeném počtu účastníků.
Výhled na období říjen – prosinec 2020
Program reflektoval vládní opatření. Koncerty a obdobné akce se bohužel v nejbližším období ruší a
odkládají na pozdější termíny.
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V případě dlouhodobého uzavření klubu je v plánu rekonstrukce části sociálního zařízení svépomocí,
opravy a servis stávajícího mobiliáře, inventarizace a příprava klubu na další sezónu.

Návštěvnost klubu – srovnání let 2019 a 2020

CELKOVÝ POČET AKCÍ
V KLUBU LEITNEROVA
ZA OBDOBÍ LEDEN – ZÁŘÍ 2020

66

Z TOHO:
HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PROGRAM PRO DĚTI /
ŠKOLNÍ KOLEKTIVY
OSTATNÍ PROGRAM
(přednášky, literární večery, vernisáže)
CELKOVÝ POČET DIVÁKŮ

MĚSÍC/ROK

13
3189

POČET
NÁVŠTĚVNÍKŮ

leden 19
únor 19
březen 19
duben 19
květen 19
červen 19
červenec 19
srpen 19
září 19
I.-IX. 2019

18
14
21

MĚSÍC/ROK

752
1064
2364
1524
1350
654
280
282
611

POČET
NÁVŠTĚVNÍKŮ

leden 20
únor 20
březen 20
duben 20
květen 20
červen 20
červenec 20
srpen 20
září 20

8881

I.-IX. 2020

15

804
1075
375
0
0
124
229
230
476
3313
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V. CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA V ROCE 2020
Přehled pravidelných kurzů a kroužků v roce 2020
Pravidelné

Název kroužku / kurzu

Kurzy pro děti
Jóga děti
Výtvarná dílna
Baby atelier
Rytmika

Kurzy pro dospělé
Jóga s hlídáním dětí
Jóga pro dospělé
Pilates
Kalanetika

Cvičení maminky
+batolata
Street dance
Šperkaření

Základy výtvarných.
technik
Kurz šití
Klavír

Kurzy pro děti

Nepravidelné
Název kroužku / kurzu

Kurzy pro seniory
Cvičení
Základy fotografie
Angličtina
Základy výtvarných
technik

Kurzy pro dospělé
Kurzy pro seniory
Pletení košíků a ošatek z pedigu 1x 14 dní
Kurzy vitráží – 1x za 2 – 3 týdny
Procházky pro seniory
Výlety pro seniory

CVČ BOTANKA březen – květen
(uzavření střediska z důvodů mimořádných opatření Vlády ČR)
1) Botanka šije roušky – recepční našily každý týden 200 roušek, ty se rozdávaly
pravidelně ve čtvrtek u vstupu do Botanky. Oslovili jsme naše seniory (96 členů) těm
jsme nabídli roušky s žádostí o látky na roušky z domácích přebytků.
2) Kurzy dětské jógy – krátká videa natáčená na Botance – cvičení pro děti rozesílána
rodičům
3) Kurzy základů výtvarných technik pro seniory a dospělé – prostřednictvím e-mailů,
komunikace s vyučujícím, videonáměty.
4) Oprava vlhnoucích zdí sádrokartonem (dvě zdi v klubovně a v šatně, realizace
květen/červen) – realizace Botanka ve spolupráci se Správou nemovitostí MČBS.
Výmalba prostor Botanky.
5) Příprava příměstských táborů.

CVČ BOTANKA červenec – srpen
1) Příměstské letní tábory - 6 turnusů (6 týdnů) po 14 dětech – 84 dětí.
2) Čtyři cestovatelské přednášky pro seniory – Asie, Jihovýchodní Asie, Jižní Amerika na
kole, Norsko – v Občanském klubu, Kounicova 34.
3) Dvě večerní procházky za architekturou pro seniory.
4) Akce ve společenském sále na radnici Brno – střed:
Přednáškový cyklus pro seniory „O Zdraví“ - Proběhly první dvě přednášky z šesti. Účast
na prvních dvou cca 45 osob; ostatní přednášky se měly uskutečnit na podzim.
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CVČ BOTANKA v září
1) Čištění koberců, úklid, nátěr mříží.
2) Přednáškový cyklus o včelách a včelích produktech. Proběhly pouze 2 přednášky.
3) Od 14. září zahájen provoz všech kroužků a kurzů.
CVČ BOTANKA v období říjen – prosinec (omezení volnočasových aktivit)
1) Probíhá činnost miniškolky Maceška – každý všední den dopoledne
2) Činnost pravidelných volnočasových aktivit dětí i seniorů pozastavena z důvodu
nařízení Vlády ČR.
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VI.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ v souvislosti s pandemií koronvaviru

Na výsledcích hospodaření se projevila pochopitelně pandemie koronaviru. S vedoucími
jednotlivých středisek byla přijata úsporná opatření hned v březnu po prvních vládních
opatřeních. Tím se podchytila výrazná potencionální ztráta a s tím spojený zhoršený
hospodářský výsledek celé organizace. Součástí opatření byla také úspora KVS, související s
ýrazným
záměrným
snižováním
nákladů
na
festival
Uprostřed
2020.
Výsledky hospodaření jednotlivých středisek oproti roku 2019 ve sledovaném období
březen - září jsou následující:
1) Kávéeska – zlepšený hospodářský výsledek činí 28.856,-.
Výsledek, který za uvedené období měl být výrazně kladný, ovlivnil především výpadek
čistých vlastních výnosů z akce Velikonoční slavnosti, který podle zkušenosti z minulých
let činí cca 300 tis. Kč. Detailnější srovnání je prezentováno v tab. č. 5.
2) Divadlo Polárka – zhoršený hospodářský výsledek činí 303.533 Kč.
Výsledek výrazně ovlivnil výpadek příjmů ze vstupného (ten činil oproti roku 2019
v inkriminovaných měsících – 545.160 Kč), současně došlo k úspoře na honorářích
externích účinkujících. Detailnější srovnání je prezentováno v tab. č. 2.
3) Klub Leitnerka – zlepšený hospodářský výsledek činí 163.278 Kč.
Klub Leitnerka přišel díky pandemii koronaviru o výnosy (oproti r. 2019)
ve výši 433.266 Kč. Výsledná úspora souvisí se snížením nákladů (oproti r. 2019) o
596.543 Kč. Snížení nákladů je dáno opatřeními ve spojení s omezením/zrušením kult.
programu. Detailnější srovnání je prezentováno v tab. č. 3.
4) CVČ Botanka – zhoršený hospodářský výsledek činí 149.561 Kč.
Ztráta výnosů Botanky je dána vrácením většiny kurzovného v měsících březen – červen;
tím byly sníženy vlastní výnosy o 67.789 Kč. Současně došlo k úspoře nákladů 81.772
(což je dáno nevyplácením odměn lektorům zrušených kurzů). Celkový hospodářský
výsledek nedokázaly příliš ovlivnit ani příměstské tábory, které přinesly navýšení výnosů
o 136.050 Kč. Detailnější srovnání je prezentováno v tab. č. 4.

Plánovaná opatření v souvislosti s omezeními kulturních akcí kvůli 2. vlně pandemie
koronaviru v období říjen – prosinec 2020:
1) max. snižování provozních nákladů
2) snížení nákladů v souvislosti s rušením akcí (platí pro všechna střediska)
3) pokus o získání finanční podpory v rámci tzv. záchranných balíčku MKČR
4) pokrytí výpadku příjmů z příjmu z vyhlídkového kola, příp. příjmů z akce Advent na
Moraváku
18
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Předpokládané výsledky hospodaření v roce 2020 v souvislosti
s 1. a 2. vlnou pandemie koronaviru

název střediska

POLÁRKA

LEITNERKA

BOTANKA

KÁVEESKA

ORGANIZACE
CELKEM

Údaje pro rozpočet v roce 2020 v souvislosti s 1. a 2 vlnou pandemie koronaviru
celkové nákly k
30.9.2020
celkové vlastní
výnosy k 30.9.2020
výnosy z jiných
transferů (mimo
MČ)
hospodářský
vásledek k 30.9.2020
(bez transferu
MČBS)
předpokládané
náklady říjenprosinec 2020
předpokládané
vlastní výnosy do
konce roku 2020
hospodářský
výsledek (BEZ
TRANSFERU MČ)

9 538 930

2 184 200

1 619 382

4 394 783

17 737 295

747 192

507 196

401 620

72 983

1 728 991

-

-

-

65 000

65 000

- 8 791 738

-1 677 004

-1 217 762

-4 256 800

- 15 943 304

3 370 000

630 000

590 000

1 010 000

12 000

23 000

15 000

-

-12 149 738

-2 284 004

-1 792 762

-5 331 800

5 600 000

50 000

- 21 558 304

Roční transfer MČBS organizaci
Celkový očekávaný výsledek hospodaření v roce 2020

21 435 000
-

123 304

PŘEHLED VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ A SROVNÁNÍ INKRIMINOVANÉHO OBDOBÍ V ROCE 2012 A
V ROCE 2019 DLE JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK KÁVÉESKY:
- tabulka 1 = návrh rozpočtu pro rok 2020, srovnání nákladů a výnosů v letech 2019 a 2020
- tabulka 2 = zjednodušená výsledovka - středisko POLÁRKA:
srovnání měsíců březen - září let 2019 – 2020
- tabulka 3 = zjednodušená výsledovka - středisko LEITNERKA:
srovnání měsíců březen - září let 2019 – 2020
- tabulka 4 = zjednodušená výsledovka - středisko BOTANKA:
srovnání měsíců březen - září let 2019 – 2020,
- tabulka 5 = zjednodušená výsledovka - středisko KÁVÉESKA:
srovnání měsíců březen - září let 2019 – 2020
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TABULKA 1
POLÁRKA

název střediska

LEITNERKA

BOTANKA

KÁVEESKA

ORGANIZACE
CELKEM

návrh rozpočtu 2020
14 511 000
celkové náklady
2 446 000
celkové vlastní výnosy
výnosy z jiných transferů (mimo
55 000
MČ)
hospodářský vásledek (bez
- 12 010 000
transferu MČBS)
12 010 000
transfer MČBS
hospodářský výsledek

-

4 380 000
1 507 000

2 140 000
710 000

9 067 000
3 880 000

30 098 000
8 543 000

-

-

65 000

120 000

2 873 000

-

2 873 000
-

1 430 000

-

1 430 000
-

5 122 000

-

5 122 000
-

21 435 000
21 435 000
-

srovnání nákladů a vlastních výnosů mezi roky 2019 a 2020 (1. ledna - 30. září)
náklady I - IX 2019
náklady I - IX 2020
rozdíl

9 688 092
9 538 930
- 149 162

vlastní výnosy I - IX 2019
vlastní výnosy I - IX 2020
rozdíl

1 649 320
747 192
- 902 128

-

2 758 626
2 184 200
574 426

1 427 248
1 619 382
192 134

5 558 214
4 394 783
- 1 163 431

19 432 180
17 737 295
- 1 694 885

-

1 144 885
507 195
637 690

562 387
401 620
160 767

1 250 691
72 983
- 1 177 708

4 607 283
1 728 990
- 2 878 293

-

srovnání nákladů a vlastních výnosů mezi roky 2019 a 2020 (1. března - 30. září)
rozdíl nákladů v měsících III-IX
v letech 2019-2020
rozdíl výnosů v měsících III-IX v
letech 2019-2020
zlepšený / zhoršený hosp. výsl.
oproti r. 2019

241 627

-

596 543

545 160

-

433 266
163 278

303 533

81 772

-

1 022 137

- 1 778 535

-

67 789

-

1 001 281

- 2 047 496

-

149 561

20 856

-

268 960

TABULKA 2
Zjednodušená výsledovka - středisko POLÁRKA: srovnání měsíců březen - září let 2019 - 2020
březen
2019

březen
2020

50x Spotřeba materiálu, energií

112 910

247 936

61 084

11 321

155 439

20 481

51x Služby

423 151

350 770

488 599

329 295

445 106

52x Osobní náklady

514 327

556 113

514 949

525 764

54x Ostatní náklady

5 533

-

2 245

měsíc + rok

č. ú.

duben 2019 duben 2020 květen 2019

květen
červen 2019 červen 2020
2020
Náklady

červenec
2019

červenec
2020

srpen 2019 srpen 2020

září 2019

září 2020

název účtu

55x Odpisy, rezervy, opr. pol.
56x
Náklady celkem

-

6 709

55 330

14 308

1 062 630

1 210 149

1 078 940

147 519

srovnání MĚSÍČNÍ 2019-2020

14%

- 209 507

808
869 433

115 866

100 113

164 092

22 730

36 512

36 620

115 905

182 081

294 619

663 202

503 894

472 541

218 935

229 985

362 580

547 290

521 026

527 438

547 780

512 040

564 720

492 527

539 529

488 460

568 854

582 359

617 969

-

61 075

-

-

-

-

-

-

-

-

808

7 395

33 010

808

808

808

808

808

808

808

931 350

1 092 386

1 169 535

1 129 968

782 002

755 765

968 862

1 246 362

1 321 884

-17%

77 149

1 128 791

-19%

-

197 441

-

celkový rozdíl nákladů v porovnání let 2019/2020 v období březen-září činí

7%
-

-

347 966

-31% 213 097

28%

6%

75 522

241 627

Výnosy
60x Výnosy z vlastních výkonů
64x Ostatní výnosy

343 395
147 659
491 054

Vlastní výnosy celkem
srovnání MĚSÍČNÍ 2019-2020

-

160 199

251 842
79 013
330 855
-58% -

138 503
138 503
138 503

-

334 659
65 141

10 874
1 500

12 458
13 238

27 590
15 753

10 239
-

-

2 164
-

39 500
-

190 279
7 900

81 770
20 200

399 800

12 374

25 696

43 343

10 239

-

2 164

39 500

198 179

101 970

96 209

-49%

-100% - 387 426

-97%

celkový rozdíl výnosů v porovnání let 2019/2020 v období březen-září činí

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (rozdíl oproti roku 2019)

- 303 533

17 647

169% -

545 160

10 239

-100%

37 336

1725%

TABULKA 3
Zjednodušená výsledovka - středisko LEITNERKA: srovnání měsíců březen - září let 2019 - 2020
březen
2019

březen
2020

64 502

80 017

41 199

-

70 351

31 474

45 591

51x Služby

189 760

113 642

60 310

2 687

238 750

20 939

52x Osobní náklady

168 601

158 911

194 509

142 294

187 350

54x Ostatní náklady

9 052

měsíc + rok

č. ú.

duben 2019 duben 2020 květen 2019

květen
červen 2019 červen 2020
2020
Náklady

červenec
2019

červenec
srpen 2019 srpen 2020 září 2019
2020

září 2020

název účtu

50x Spotřeba materiálu, energií

55x Odpisy, rezervy, opr. pol.
Náklady celkem
srovnání MĚSÍČNÍ 2019-2020

-

-

-

431 915

352 570

-

79 345

-

15 321

296 018

160 302

-18% - 135 716

5 707

43 316

32 334

27 689

21 918

51 655

62 385

108 522

34 554

29 245

34 159

1 582

27 309

32 385

31 758

156 751

177 619

184 717

160 110

164 708

176 655

162 316

165 568

170 899

-

-

-

-

-

-

-

-

-

952

-

6 587

-

-

-

-

3 146

-

-

-

215 751

331 732

213 564

232 671

231 201

209 072

211 543

249 608

265 994

496 451

-46% -

celkový rozdíl nákladů v porovnání let 2019/2020 v období březen-září činí

280 700

-57% - 118 168

-

-36% -

1 470

-1%

2 471

1%

16 386

7%

- 596 543

Výnosy
60x Výnosy z vlastních výkonů

136 189

102 230

71 749

90 438

121 296

-

64x Ostatní vlastní výnosy
CELKEM

226 627

srovnání MĚSÍČNÍ 2019-2020

-

3 101

223 526
-1%

71 749
-

72 328

-

-

579

172 600

-

54 788

11 589

1 653

-

-

8 200

49 166

28 230

-

146 469

22 727

54 268

35 975

58 171

40 402

25 002

28 003

56 079

36 321

319 069

22 727

109 056

47 564

59 824

40 402

25 002

36 203

105 245

64 551

579

-101% - 296 342

celkový rozdíl nákladů v porovnání let 2019/2020 v období březen-září činí
VÝSLEDEK (rozdíl oproti r. 2019)

- 433 266
163 278

-93% -

61 492

-56% - 19 422

-32%

11 201

45%

40 694

-39%

TABULKA 4
Zjednodušená výsledovka - středisko BOTANKA: srovnání měsíců březen - září let 2019 - 2020
březen
2019

březen
2020

50x Spotřeba materiálu, energií

17 230

5 643

10 343

1 736

11 998

2 441

13 469

51x Služby

16 570

32 450

18 668

4 542

5 622

1 872

52x Osobní náklady

126 049

130 877

162 559

114 904

152 547

54x Ostatní náklady

2 302

měsíc + rok

č. ú.

červenec
2019

červenec
2020

21 704

13 838

24 744

20 904

33 280

20 314

22 014

5 235

20 608

2 645

1 509

14 749

18 288

37 812

42 938

116 485

121 200

116 503

117 946

150 140

119 458

175 625

120 430

162 658

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 587

-

-

-

-

-

-

7 900

-

125 385

139 904

158 815

134 429

176 393

155 111

227 193

186 456

227 610

duben 2019 duben 2020 květen 2019

květen
červen 2019 červen 2020
2020
Náklady

srpen 2019 srpen 2020 září 2019

září 2020

název účtu

55x Odpisy, rezervy, opr. pol.
56x
Náklady celkem

-

11 430

162 151

180 400

18 249

srovnání MĚSÍČNÍ 2019-2020

4 581
191 570

0 Kč -

65 807

125 763

170 167

-34% -

44 782

celkový rozdíl nákladů v porovnání let 2019/2020 v období březen-září činí

-26%

18 911

14%

41 964

31%

72 082

46%

41 154

22%

81 772

Výnosy
60x Výnosy z vlastních výkonů

96 084

6 236

42 787

43 183

1 100

89 466

110 331

64x Ostatní výnosy
CELKEM

96 084

srovnání MĚSÍČNÍ 2019-2020

-

89 848

6 236
-94%

43 183
-

43 183

-

-100% - 41 687

celkový rozdíl nákladů v porovnání let 2019/2020 v období březen-září činí
VÝSLEDEK (ztráta oproti r. 2019)

42 787

- 67 789
- 149 561

1 100
-97%

89 466
20 865

110 331
23%

10 239

12 429

2 136

- 15 735

190 279

88 523

-

-

-

-

-

-

10 239

12 429

2 136

- 15 735

190 279

88 523

2 190

21% - 17 871

-837% 101 756

-53%

TABULKA 5
Zjednodušená výsledovka - středisko KVS (Koliště): srovnání měsíců březen - září let 2019 - 2020
měsíc + rok

březen 2019 březen 2020 duben 2019 duben 2020 květen 2019 květen 2020

červenec
2019

červenec
2020

29 205

24 039

23 088

13 728

13 686

55 762

60 215

červen 2019 červen 2020

srpen 2019 srpen 2020 září 2019

září 2020

Náklady
č. ú.

název účtu

50x Spotřeba materiálu, energií

78 072

143 640

17 587

10 605

40 049

21 426

113 753

51x Služby

55 561

46 593

454 500

46 725

353 774

18 993

162 976

120 670

385 501

187 714

141 473

141 742

184 045

214 445

52x Osobní náklady

268 362

288 847

361 290

262 161

327 624

348 359

355 021

314 741

321 789

328 622

272 499

369 124

286 091

318 418

54x Ostatní náklady

976

1

1 621

501

700

52 960

45 028

8 357

-

9 090

16 303

55x Odpisy, rezervy, opr. pol.

1 636

11 888

4 599

48 036

12 318

1 636

11 888

8 249

79 071

1 636

4 599

44 503

Náklady celkem

404 607

490 968

401 597

633 386

418 794

792 538

663 523

437 693

529 151

579 491

srovnání MĚSÍČNÍ 2019-2020

86 361

-

13476
1 636

-

-

4 333

56x
848 489

21% - 524 398

324 091

771 104

-62% - 369 507

celkový rozdíl nákladů v porovnání let 2019/2020 v období březen-září činí

-48% - 214 592

-34% - 129 015

21%

605 048

-16%

91 458

25 557

4%

3 240

-

83 240

15 000

-

3 558

6 613

334

50 000

-

42 867

2 479

9 853

334

133 240

15 000

42 867

6 037

36 830

-86%

- 1 022 137
Výnosy

60x Výnosy z vlastních výkonů

10 000

20 651

891 000

30 000

64x Ostatní výnosy

60 000

CELKEM

10 000

srovnání MĚSÍČNÍ 2019-2020

10 651

20 651

891 000

107% - 891 000

-100%

-

celkový rozdíl výnosů v porovnání let 2019/2020 v období březen-září činí
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ztráta oproti r. 2019)

- 1 001 281

20 856

60 000

30 000

30 000

-50%

-

9 519

-97% - 118 240

-89%
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VII.

VÝHLED A NÁVRH ROZPOČTU V ROCE 2021

Organizace bude schopna udržet rozpočet v roce 2021 i bez navýšení transferu MČ
oproti roku 2020. Do situace však vstupuje zřízení nového CVČ na ulici Vojtova, které má
vzniknout jako součást bytového komplexu. V lednu a únoru 2020 by se KVS měla stěhovat do
nových prostor bytového komplexu Vojtova. Nově vybudovaný prostor počítá se zázemím pro
administrativu příspěvkové organizace a nové centrum volného času, které se bude
soustředit především na seniorské aktivity a aktivity pro rodiče s dětmi.
V případě zjednodušeného provozu CVČ činí odhad provozních nákladů 500 tis. Kč ročně. Ve
spolupráci s MČBS budeme hledat i zdroje na seniorské aktivity např. z programů MPSV.
Bude nutné hledat nové zdroje, konkrétně pracujeme na:
1) získání pravidelného příspěvku na provoz z programu profesionálních divadel MKČR pro
Divadlo Polárka;
2) vstup do programu na podporu profesionálního výtvarného umění, v souvislosti s aktivitami
KVS umístění výtvarných objektů ve veřejném prostoru městské části.

Návrh rozpočtu organizace v roce 2021
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021 - dle středisek
středisko

LEITNERKA

POLÁRKA

BOTANKA

KÁVEESKA

ORGANIZACE
CELKEM

Náklady
č. ú.
typ nákladu
50x Spotřeba materiálu, energií

650 000

1 280 000

180 000

850 000

2 960 000

51x Služby

1 600 000

6 371 000

240 000

4 300 000

12 511 000

52x Osobní náklady

2 100 000

6 700 000

1 700 000

3 600 000

14 100 000

54x Ostatní náklady

30 000

160 000

20 000

127 000

Odpisy, rezervy, opr. pol.atd
Náklady celkem

-

-

-

4 380 000

14 511 000

2 140 000

190 000
9 067 000

337 000
190 000
30 098 000

Výnosy
602 Vlastní výnosy
Roční příspěvek MČ BS
Transfery (JMK, MMB)
Dotace MKČR - POLÁRKA

1 507 000

2 446 000

125 000

Výnosy celkem

710 000

3 880 000

8 543 000
21 430 000
125 000
30 098 000

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-
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Plán VHČ pro OISBD v roce 2020 a jeho plnění

Vývoj realizace plánovaných nákladů v roce 2020
v mil. Kč vč. DPH

19,99; 14%
4; 3%

48,8175; 33%

56,1; 39%
16,1; 11%

Posun původního termínu realizace Nádražní 4 na začátek roku 2021
Odloženy opravy bytů - chybí původně plánované projekty na opravy bytů
Opraveno a zaplaceno v roce 2020
Přepoklad kolik se zaplatí na opravy do konce roku 2020
Probíhající zakázky, které budou dočerpány v roce 2021

Schválený plán VHČ pro rok 2020 počítal na realizaci oprav z úrovně OISBD s náklady 145 mil. Kč. Návrh
plánu byl připraven v srpnu 2019, tedy v době, kdy se stále řešila velmi živě kauza „Stoka“.
Od března 2019 OISBD realizovalo pouze již běžící zakázky, připravované soutěže byly pozastaveny a
následně se na cca 6 měsíců z větší části pozastavila projektová příprava nových akcí. Během této doby
probíhaly kontroly a audity připravených projektů, pozastavených soutěží a podrobné kontroly již
běžících akcí.
Situace se částečně začala stabilizovat na podzim 2019, kdy již byla v platnosti nová Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek, účinná od 1.9.2019.
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Z výše uvedeného vyplývá, že došlo k cca 6 měsíční časové ztrátě na projektové přípravě, dále pak došlo
k odložení realizace projektů v řádech desítek milionů korun (Nádražní 4 – cca 85mil.Kč, Kounicova 42 cca 40mil. Kč, vše bez DPH, celková rekonstrukce domu Kamenná 2 aj.).
Vzhledem k tomu, že v roce 2019 byla značně omezena projektová příprava opravy bytů, nabrali jsme
zpoždění oproti plánu i v této oblasti.
Od října roku 2019 jsme se tedy museli vypořádat s celou situací a pod novým vedením začít plánovat
opravy svěřeného bytového fondu.
Cíle oprav byly vytyčeny takto:
- dokončit celkovou rekonstrukci domu Bratislavská 26 a Křenová 57
- dokončit rozsáhlou opravu fasád, oken, střech a sklepů v domech Kounicova 1-9
- zcela nově se zaměřit na realizaci většího počtu oprav volných bytů, tedy nastartovat systém
projektové přípravy a oprav bytů, tak aby se uvolněné byty mohly dostat na úřední desku
opravené v co nejkratší době a tím dosáhnout snižování počtu volných bytů a tím zvýšení
celkového výnosu nájmu
- provést opakovanou kontrolu výstupů z pasportizace a nadále ji udržovat aktualizovanou a dále
tuto databázi rozšiřovat
- využít pasportizaci k systémovému plánování oprav (tedy věnovat se primárně odstranění
nejhorších technických stavů, které předcházejí havarijním) – tedy zaměřit se na téměř havarijní
stavy vnitřních rozvodů v domech
- provést další kontrolu a přepracovat projekt na Nádražní 4 dle nových požadavků
- dokončit rozpracovaný projekt na celkovou rekonstrukci domu Vídeňská 11 (zadán v roce 2017
– cca 45,8 mil. Kč bez DPH) a připravit soutěž
Výše uvedené se OISBD podařilo z větší části zajistit, u některých akcí došlo v roce 2020 k posunu
z důvodů potřebných změn na projektech, změn v rámci fungování odboru (personální změny) aj.
Nejzásadnější změnou, které jsou zaznamenány v grafu níže, je posun termínu zahájení oprav domu
Nádražní 4 na začátek roku 2021. Původní termín byl začátek léta 2020, následně podzim a nakonec po
velmi dlouhém zadávacím řízení je reálným termínem leden/únor 2021. Celkové náklady na Nádražní 4
byly plánovány na 85mil. bez DPH, z čehož se pro rok počítalo s poměrnou částí cca 50mil. Kč vč. DPH.
Dalšími odloženými realizacemi bylo 20 bytů, na které byla uzavřena smlouva s projektantem a během
léta 2020 měli být odevzdány projektové dokumentace pro realizaci oprav. K tomuto nedošlo a
s projektantem byla částečně smlouva ukončena a jsou vymáhány smluvní pokuty.
Rok 2020 tedy považujeme na OISBD na úspěšný, i když základní čísla o čerpání plánu VHČ to neukazují,
podrobnějším seznámením s aktuální situací lze zjistit, že se nám podařilo významným způsobem
nastartovat systém oprav bytů, kdy se naši 3 technici na OISBD museli letos mimo jiné věnovat 250
bytům, které jsou v různé fázi procesu oprav (viz níže). Podařilo se nám se dobře připravit pro rok 2021
a následující léta, tak aby čerpání oprav probíhalo transparentně.

Opravy bytů k 25.11.2020 z úrovně OISBD - 56 opravených a dalších 215 bytů je různé fázi
procesu realizace oprav






56 bytů bylo v roce 2020 z úrovně OISBD předáno opravených na SNMČ k vystavení hlášenky
volného, opraveného bytu
32 bytů se právě opravuje (z toho by mělo být do konce roku dokončeno 16 bytů)
8 bytů je před podpisem se zhotovitelem (realizace oprav bude tedy v roce 2021)
13 bytů – uveřejněna výzva k podání cenových nabídek od zhotovitelů (realizace oprav bude
tedy v roce 2021)
47 bytů je ve fázi, kdy se vyhotovuje projektová dokumentace (realizace oprav bude tedy v roce
2021)
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24 bytů u kterých se aktuálně vybírá projektant
30 bytů u kterých se připravuje zadání a výběr projektanta
61 bytů u kterých probíhají prohlídky techniků OISBD před přípravou zadání pro projektanta

Další volné byty technici OISBD procházejí a připravují k zadání pro výběr projektanta. 3 technici OISBD
zajišťují projektovou přípravu, ve spolupráci s externími projektanty, dále zajišťují kontrolu projektů,
rozpočtů, podílí se na přípravě soutěží. Kontroluje se průběh prací na stavbě, kontrola fakturace,
závěrečné předání díla.
Další volné byty opravuje SNMČ ze své úrovně pokud se jedná o drobné opravy.

Plán investic do bytového fondu - HČ v roce 2020 a jeho plnění
Pro rok 2020 bylo v rozpočtu MČ schváleno 56mil.Kč na investice do bytového fondu. V plánu byla
realizace rekonstrukce domu Vídeňské 11 za 50mil Kč a dále pak investice do rekonstrukce kotelen a
výtahů.
Podařilo se zrealizovat vybudování nových výtahů a i provést rekonstrukci kotelny.
Aktuálně se schvaluje výběr dodavatele na rekonstrukci domu Vídeňská 11, stejně jako u Nádražní 4
jsme se posunuli v původně plánovaném termínu z důvodu delšího času stráveného kontrolou projektu
i délkou veřejné zakázky na zhotovitele.
Nevyčerpané prostředky tedy použijeme v roce 2021 na rekonstrukci Vídeňské 11, která bude zahájena
v lednu 2021. Zbývající prostředky budou využity pro pro investice do rekonstrukcí kotelen, výtahů.
Současně je nutné každoročně vytvářet zůstatek ve VHČ, ze kterého můžeme potom hradit investice do
bytového fondu. Zůstatek na VHČ je tak jediným podstatným zdrojem financí pro investice, pokud se
MČ nebude chtít zadlužovat.

Příloha č. 4 - Plán oprav a investic 2021 – shrnutí

Plán oprav a investic 2021 – shrnutí
Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed

Plánování oprav svěřeného bytové fondu pro rok 2021, jako podklad pro vznesení požadavků na
rozpočet a plán VHČ.
Zdroje požadavků na opravy a investice:
1)
2)
3)
4)

Opravy volných bytů v souladu s dlouhodobou strategií pro dané volební období
Realizace dlouhodobě plánovaných akcí s přesahem realizace více jak 1 rok
Požadavky tepláren na rok 2021 (dodavatel tepla – změna teplonosného media)
Evidence OISBD - požadavky na opravy a výstup z realizované pasportizace – technický stav
domů zařazen do typu „D“ (téměř havarijní stav)
Požadavky správce domů – SNMČ, na opravy většího rozsahu
5) Rezerva na řešení havárií a projektovou přípravu
Uvedené náklady jsou orientační, vychází z odhadů nákladů, rozpočtů z projektu. Skutečné náklady
budeme znát, poté co budou uzavřeny smlouvy o dílo na jednotlivé akce.

Plán oprav a investic 2021
1) Opravy volných bytů
2) Realizace naplánovaných
akcí, které se soutěží
3) Požadavky Tepláren

VHČ (s DPH)
75

HČ (s DPH)
0

půjčka

FBV

69

24,2

11,3

23,44

1,95

4) Vlastní evidence požadavky
na nejnutnější opravy a
evidence z pasportizace
(OISBD, SNMČ, pasport)

23,19

14,85

5) Rezerva na skryté havárie a
projektovou přípravu aj.

8

5

Celkem s DPH
175,19

45,55

mil. Kč

mil. Kč

Financování oprav a investic bude převážně z vlastních zdrojů, tedy u VHČ z vybraného nájemného a
zisk z VHČ v předchozích letech. V rámci HČ je zdrojem financí zisk z VHČ z předchozích let, půjčka od
MMB a příspěvky od MMB.
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Ad1) Opravy volných bytů

celkem 75 mil. Kč s DPH (VHČ)

Pro rok 2021 plánujeme pokračovat v opravách volných bytů a bytů.
Náklady na opravy bytu se různí, podle velikosti bytu, rozsahu poškození a nutných oprav. Průměrná
cena oprav bytů za poslední rok realizovaných z úrovně OISBD se aktuálně pohybuje kolem cca
9500Kč/m2.
Odhad nákladů byl zpracován pro cca 100bytů. V tomto jsou zakalkulované i opravy bytů, které jsme
letos nedokončili, ale jejich oprava už byla zahájena.
V průběhu roku 2021 budeme upřesňovat počty opravených bytů, pokud nám to umožní výnosy a
zůstatek z předešlého roku opravíme bytů více.
Ad2) Realizace plánovaných akcí a již probíhajících akcí

celkem 69 mil. Kč s DPH (VHČ)
celkem 24,2 mil. Kč s DPH (HČ)
celkem 18,7 mil. Kč s DPH (HČ půjčka)
celkem 23,44 mil. Kč s DPH (HČ FBV)



Nádražní 4

Celkové náklady cca 85 mil. vč. DPH. Pro rok 2021 cca 50 mil. Kč (VHČ) 8mil. (HČ). Zbývající část
bude čerpána v roce 2022 (délka stavby 14 měsíců).


Vídeňská 11

Celkové náklady cca 43,5 mil. vč. DPH. Pro rok 2021 cca 8,7 mil. (HČ), 11,3mil. (půjčka), 23,44 (FBV)


Partery

Celkové náklady cca 16,5 mil. vč. DPH. Pro rok 2021 cca 2,5 mil. (HČ), 14mil. Kč vč. DPH (VHČ)


Rozpracované opravy bytů z r. 2020 a další akce, které se v roce 2020 započali, a budou se
dokončovat v roce 2021 – vyjma bytů.

Pro rok 2021 cca 5 mil. (HČ), 5 mil. Kč vč. DPH (VHČ)

Ad3) Požadavky tepláren na rok 2021

celkem 1,95 mil. Kč s DPH (HČ)

Dle informací od Tepláren se změna topného média dotkne v příštím roce těchto kotelen:




Bratislavská 62 – rekonstrukce výměníkové stanice – změna páry na horkou vodu
Celkové náklady na PD cca 100tis. Kč (HČ) na realizaci cca 400tis. (HČ)
Bratislavská 60 – rekonstrukce výměníkové stanice – změna páry na horkou vodu
Celkové náklady na PD cca 100tis. Kč (HČ) na realizaci cca 400tis. (HČ)
Bratislavská 39 – rekonstrukce 2 výměníkových stanic – změna páry na horkou vodu
Celkové náklady na PD cca 150tis. Kč (HČ) na realizaci cca 800tis. (HČ)

Ad4) Požadavky na opravy dle evidence OISBD, SNMČ a pasportizace
celkem 23,19 mil. Kč s DPH (VHČ)
celkem 14,85 mil. Kč s DPH (HČ)
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Výstup z realizované pasportizace – technický stav domů zařazen do typu „D“ (téměř havarijní stav)
Filtrace výstupů probíhala tak, že ze všech pasportizovaných domů, byly vyexportovány údaje o
technickém stavu jednotlivých konstrukčních prvků označených jako typ „D“ (téměř havarijní stav).
Tyto konstrukční prvky byly dále seřazeny podle typu a byla jim přiřazena důležitost s ohledem na
případné škody, pokud by se nadále opravy odkládaly.
-

Plynoinstalace – velmi důležité
Střecha - důležité
Kanalizace - důležité
Vodovod – důležité
Výtahy - důležité

Dále zahrnuty požadavky na nutné opravy dle dlouhodobé interní evidence OISBD.
SNMČ předložilo seznam požadavků na realizaci nejnutnějších oprav, které ze svého pohledu správce
považují za bezodkladné. Po vyhodnocení seznamu od SNMČ byly pro rok 2021 zařazeny tyto opravy:





Bayerova 5 – oprava ZTI
Kotlářská 11 – oprava ZTI
Veveří 71 – oprava ZTI
Kamenomlýnská 14 – oprava ZTI

Nebyly započítány náklady na opravy domů, u kterých je v současné době projednávána žádost o
privatizaci, probíhá doprodej bytů nebo plánujeme jejich odsvěření zpět MMB (např. domy určené
k demolici).
Ad5) Rezerva na skryté havárie, projektovou přípravu aj.
celkem 8 mil. Kč s DPH (VHČ)
celkem 5 mil. Kč s DPH (HČ)
V průběhu roku se mohou objevit havárie v souvislosti se skrytými vadami např. na rozvodech,
přípojkách atd. Současně je zapotřebí zajistit projektovou přípravu na akce pro další rozpočtová
období.
Také je třeba mít rezervu pro případné vyrovnání s nájemci, kteří umořují vložené náklady na investice
a opravy do našeho majetku a předčasně by ukončili nájemní vztah. V takovém případě mají nájemci
nárok na vyplacení neumořených investic a oprav (půdní vestavby, byty na opravu vlastním nákladem).

