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Zpráva na 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 10.02.2021

Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna - navýšení limitu dle
čl. 11 odst. 2 Statutu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
žádá
Zastupitelstvo města Brna o předchozí souhlas dle čl. 11 odst.
2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek (dále jen „Statut“) k právnímu jednání dle čl. 11
odst. 2 písm. e) Statutu pro rok 2021 až do celkové částky 6,6
mil. Kč, a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva
města Brna do příslušných samosprávných orgánů statutárního
města Brna.

Důvodová zpráva:
ZMČ BS je předložena k projednání žádost o předchozí souhlas
Zastupitelstva města Brna k právnímu jednání v roce 2021 nad
rámec limitu dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu, a to až do
celkové částky 6,6 mil. Kč.
Dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu přísluší zastupitelstvu
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městské části rozhodovat o vzdání se práva a prominutí dluhu
vyššího než 20 tis. Kč do úhrnné výše 5% celkových příjmů
schváleného rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, maximálně
však do úhrnné výše 2 mil. Kč za příslušný rok. Nad rámec
uvedeného objemu mohou městské části provádět právní jednání
pouze s předchozím souhlasem Zastupitelstva města Brna.
V souvislosti se žádostí MČ BS o předchozí souhlas ZMB s
prominutím koncesního poplatku za rok 2020 (koncesní poplatek
činí
1.972.849
Kč)
Společnosti
pro
Advent
na
Zelňáku
(jednající prostřednictvím společnosti PROMOPLANET s.r.o.) v
souvislosti s nemožností pořádat akci "Advent na Zelňáku" v
roce 2020 z důvodu nouzového stavu a krizových opatření vlády,
přijalo Zastupitelstvo města Brna dne 19.1.2021 usnesení Z8/23
ZMB, kterým vyslovilo souhlas se záměrem udělení předchozího
souhlasu dle čl. 11 odst. 2 Statutu městské části Brno-střed k
právnímu jednání dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu, pokud
bude v roce 2021 překročen limit 2 mil. Kč za příslušný
kalendářní rok, a to až do celkové částky 4 mil. Kč za
příslušný kalendářní rok. V době projednávání žádosti o
předchozí souhlas ZMB s prominutím koncesního poplatku bylo
ohledně navýšení limitu až do celkové výše 4 mil. Kč vycházeno
z předpokladu, že v roce 2021 bude nad rámec "běžného" limitu
2 mil. Kč (čerpaného na "běžné" žádosti v průběhu roku, např.
z bytové oblasti) činěno právní jednání prominutí dluhu/vzdání
se práva vyššího než 20 tis. Kč ze strany ZMČ BS pouze v
případě prominutí koncesního poplatku za akci "Advent na
Zelňáku".
V mezidobí však vyvstala potřeba projednání dalších právních
jednání spočívajících ve vzdání se práva/prominutí dluhu
vyššího než 20 tis. Kč v roce 2021.
Záměrem je v roce 2021 předložit ZMČ BS k projednání:
- prominutí zvýšení nájemného o uplatněnou inflační doložku s
účinností od 1.4.2021 nájemcům nebytových prostor (prostor
sloužících podnikání) s výjimkou parkovacích a garážových
stání, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a ve
správě městské části Brno-střed (celková částka za 12 měsíců
činí odhadem 2.600.000 Kč),
- prominutí/vzdání se práva na zaplacení koncesního poplatku
za rok 2020 (v souvislosti s nemožností pořádat akci "Advent
na Zelňáku", viz předchozí odstavec) - koncesní poplatek činí
1.972.849 Kč
- další "běžné" žádosti o prominutí dluhu/vzdání se práva
vyšší než 20 tis. Kč, které budou v průběhu roku 2021 MČ BS
doručeny (např. z bytové oblasti) - zachovat částku 2 mil. Kč
jako v předchozích kalendářních letech
S
ohledem
na
popsaný
záměr
je
navrhováno
požádat
Zastupitelstvo města Brna o souhlas s právním jednáním dle čl.
11 odst. 2 písm. e) Statutu v roce 2021 až do celkové výše 6,6
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mil. Kč.
Stanoviska dotčených orgánů:
 materiál projednal Finanční výbor ZMČ BS dne 28.1.2021 s
výsledkem:
Stanovisko FV: usnesení č. FV.22.21.05, ze dne 28. 1. 2021
Finanční výbor
souhlasí
s tím, aby ZMČ BS požádalo dle čl. 11 odst. 2 obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek (dále jen
„Statut“) o předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna k
právnímu jednání dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu pro rok
2021 až do celkové částky 6,6 mil. Kč, a
doporučuje
ZMČ BS schválit žádost dle čl. 11 odst. 2 Statutu o předchozí
souhlas Zastupitelstva města Brna k právnímu jednání dle čl.
11 odst. 2 písm. e) Statutu pro rok 2021 až do celkové částky
6,6 mil. Kč.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato.
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 materiál projednala dne 1.2.2021 RMČ BS s výsledkem:
Usnesení
RMČ/2021/100/38
Žádost
o
předchozí
souhlas
Zastupitelstva města Brna - navýšení limitu dle čl. 11 odst. 2
Statutu
RMČ BS na 100. schůzi, konané dne 01.02.2021,
souhlasí
s tím, aby ZMČ BS požádalo dle čl. 11 odst. 2 Statutu o
předchozí souhlas Zastupitelstva města Brna k právnímu jednání
dle čl. 11 odst. 2 písm. e) Statutu pro rok 2021 až do celkové
částky 6,6 mil. Kč,
doporučuje
ZMČ BS schválit žádost dle čl. 11 odst. 2 Statutu o předchozí
souhlas Zastupitelstva města Brna k právnímu jednání dle čl.
11 odst. 2 písm. e) Statutu pro rok 2021 až do celkové částky
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Opla
k
Pro

6,6 mil. Kč, a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín: ihned
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Související projednání:
 Z8/23 ZMB Žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva města
Brna – prominutí koncesního poplatku pro rok 2020 (Advent na
Zelňáku)
ZMB souhlasí
se záměrem udělení předchozího souhlasu dle článku 11 odst. 2
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění (dále jen
"Statut"), městské části Brno-střed k právnímu jednání dle čl.
11 odst. 2 písm. e) Statutu, pokud bude v roce 2021 překročen
limit 2 mil. Kč za příslušný kalendářní rok, a to až do
celkové částky 4 mil. Kč za příslušný kalendářní rok."
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