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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 17. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 10.2. 2021.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období
od 01.12.2020.2020 do 02.02.2021.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:
22. zasedání FV dne 28.01.2021
Hlavní projednávaná témata:
22. zasedání FV dne 28.01.2021

1. OŠSKM – rozpočtová problematika v oblasti školství, situace v oblasti investic
2. Přehled významných soudních sporů MČ Brno-střed (za Odbor právní a organizační)
3. Žádost o předchozí souhlas ZMB – navýšení limitu dle čl. 11 odst. 2 Statutu města Brna
4. Žádost o prominutí dluhu – Křenová 45, Brno
5. Žádost o vzdání se práva – Bratislavská 40, Brno
6. Přehled vyčíslení prominutých pohledávek nájemcům nebytových prostorů
7. Žádost o prominutí dluhu – NP Křenová 45, Brno
8. Zvýšení nájemného v nebytových prostorech o průměrnou roční míru inflace za rok 2020
9. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
10. Rozpočtová opatření č. 23 a 26–32. Informace o přijatých RO
11. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 11. 2020
12. Opatření na podporu nájemců nebytových prostor
K jednotlivým tématům:

1. OŠSKM – rozpočtová problematika v oblasti školství, situace v oblasti investic
Předsedkyně FV ZMČ BS pozvala na jednání FV vedoucí OŠSKM Mgr. Petru Ondrašíkovou, aby
seznámila členy FV ZMČ BS s rozpočtovou problematikou odboru a aktuální situací v oblasti investic
realizovaných a plánovaných v roce 2021.
Mgr. Ondrašíková k problematice uvedla, že školy jsou financovány vícezdrojově, přičemž část jde ze
státního rozpočtu (prostřednictvím krajského úřadu a MMB) – z tohoto je financováno vše co souvisí
přímo se vzděláváním (platy pedagogů, učební pomůcky, učebnice). Provozní náklady hradí zřizovatel,
toto je financováno z obecního rozpočtu, tyto peníze jsou zasílány školám prostřednictvím OŠSKM a
jedná se o peníze na tzv. mandatorní výdaje (energie, voda, poštovné, internet) a také na drobnou údržbu
a opravy. Každodenní základní údržbu si zařizují MŠ a ZŠ samy. V rámci OŠSKM je zaměstnán
pracovník na pozici údržbář-školník, který realizuje drobné údržbové práce pro MŠ, čímž se šetří
poměrně hodně peněz z rozpočtu MŠ, protože tyto si na takové drobné opravy nemusí objednávat externí
firmu (řemeslníka).

V rozpočtu MČ má OŠSKM ještě stanovené peníze na opravy, které odbor používá na řešení
nejnutnějších věcí ve školkách, školách a školních jídelnách. V roce 2021 je na toto určeno 1 mil. Kč
pro ZŠ, 500 tis. Kč pro MŠ a 300 tis. Kč pro ŠJ. V rozpočtu má OŠSKM ještě dané peníze na služby a
drobné projektové práce.
Přes OSŠKM jdou také peníze pro Sportovní a rekreační areál Kraví hora a KVS. Odbor spravuje rovněž
discgolfové hřiště, kluziště a stará se o akci Brněnské běhy.
Co se týká investic, zde nemá OŠSKM peníze prakticky žádné. Investiční akce ve školských zařízeních
jsou plánovány často několik let dopředu, finance jsou poskytovány na základě žádosti o dotaci z MMB.
Obecně se dá říci, že každoročně jsou poskytovány účelové dotace z MMB ve výši pohybující se okolo
20 mil. Kč. Bez těchto financí by nešly investice realizovat, v posledních dvou letech byla prováděna
rekonstrukce MŠ Kamenná, nyní probíhá přístavba budovy ve dvorním traktu ZŠ Antonínská (celkem
60 mil. Kč). Na další investiční akce ve školství není dostatek financí.
V roce 2021 se budou realizovat tyto investice:
ZŠ Antonínská, přístavba (tento rok 25 mil. Kč)
ŠJ Horní, rekonstrukce (7,5 mil. Kč)
ZŠ Hroznová, oprava hřiště (3,5 mil. Kč)
Dotace z EU – možnosti jsou omezené, zpravidla nesplňujeme podmínky pro čerpání dotace
(demografická křivka apod.). MŠMT na investice neposkytuje žádné dotace, poskytují pouze tzv.
měkké dotace (tj. ty co se týkají samotného vzdělávacího procesu). Investiční dotace jsou přes IROP,
přes komplikace se odboru v minulosti již 2x podařilo získat dotaci na rekonstrukce odborných učeben.
Snaží se získávat dotace rovněž z Národní sportovní agentury, nyní se chystá projekt na nafukovací
sportovní halu pro ZŠ Horní.
Do diskuse se zapojili:
Mgr. Bc. Ladislava Macurová – dotaz na realizaci oprav prostor a vybavení MŠ.
Mgr. Ondrašíková uvedla, že pro celkem 24 MŠ spravovaných OŠSKM je vyčleněno 500 tis. Kč, tj. řeší
se jen to nejnutnější (v podstatě havarijní stavy), větší investice lze řešit jen s podporou MMB.
Bc. Patrik Doležal se dotázal, zda byly přesunuty 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, jak navrhoval při projednávání rozpočtu MČ BS pro rok 2021. Zmínil, že se
zúčastnil v listopadu v Bruselu jednání na Evropské komisi ohledně speciálního programu na přístavby
základních a mateřských škol a odborných učeben. Záměrem je dávat i těm, co mají menší počet
obyvatel a zohledňovat další kritéria, jako je participace a modrozelená infrastruktura v obci.
Na dotaz mu odpověděla předsedkyně FV, že toto doporučení FV při schvalování rozpočtu ZMČ BS
nebylo vzato v potaz a ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 tato navrhovaná změna není.
Mgr. Ondrašíková uvedla, že právě IROP výzvy kvůli demografickému vývoji v MČ BS nesplňujeme.
Nevýhodou je rovněž to, že jednotlivé městské části v rámci Brna „soutěží“ se svými projekty mezi
sebou, neboť ve vyhlášeném programu IROP mohou být za město Brno podány maximálně 3 žádosti.
Toto omezení plyne z toho, že město Brno má společně se svými městskými částmi jedno IČO, což
výrazně znevýhodňuje při získávání dotací z EU. MČ BS znevýhodňuje pak zmiňovaná demografická
křivka a také je velký problém s dostupností objektů pro imobilní občany (bezbariérovost), kdy se jedná
o investice do historických, často památkově chráněných objektů, kdy nedostaneme např. souhlas
Odboru památkové péče MMB zbudovat výtah, který je podmínkou pro podání žádosti apod. OŠSKM
se snaží v tomto být úspěšný, ale bohužel vhledem k těmto objektivním překážkám lze konstatovat, že
malé obce jsou z hlediska čerpání dotací z EU mnohem úspěšnější.

Bc. Doležel uvedl, že je mu tento systém znám z jeho působení ve Svazu měst a obcí a je rovněž
zástupcem ve vedení IROP, ale nebyl dosud úplně seznámen s postavením MČ – zkusí zjistit, zda by
nebyl někde dotační program vhodný pro MČ BS.
Mgr. Ondrašíková poděkovala s tím, že bude velmi ráda za pomoc.
Po projednání Finanční výbor přijal usnesení č. FV.22.21.03, ze dne 28. 1. 2021, kterým vzal na vědomí
informace o rozpočtové problematice odboru školství a situaci v oblasti investic.

2. Přehled významných soudních sporů MČ Brno-střed (za Odbor právní a organizační)
FV ZMČ BS by předložen aktuální přehled významných soudních sporů MČ Brno-střed za Odbor právní
a organizační. Bod uvedla předsedkyně výboru, Mgr. Bc. Ladislava Macurová. Bod byl zařazen do
programu FV jako informativní ve vztahu k aktuálně vedeným právním kauzám, ve kterých MČ BS
vystupuje jak v pozici žalovaného, tak žalujícího. Z hlediska výsledku kauz by případná peněžitá plnění
mohla mít vliv na rozpočet MČ (pozitivní či negativní).
Mgr. Jana Plechlová, vedoucí OPO odpovídala na dotazy v rámci diskuse.
BcA. Kalousek – dotázal se na kauzu p. Palečka, MČ BS žalována za způsobené duševní útrapy.
Mgr. Plechlová odpověděla, jedná se o náhradu škody za způsobené duševní útrapy, která měla být
způsobena nějakým jednáním sociálního odboru MČ BS. Znění žaloby je poněkud zmatečné, v řízení
jsme zastoupeni advokátní kanceláří. V prvním stupni již je soudem vydán rozsudek, kterým žaloba byla
zamítnuta a v současnosti je podáno odvolání ze strany žalobce.
Po projednání Finanční výbor přijal usnesení č. FV.22.21.04, ze dne 28. 1. 2021, kterým vzal na vědomí
přehled významných soudních sporů MČ Brno-střed (za Odbor právní a organizační).

3. Žádost o předchozí souhlas ZMB – navýšení limitu dle čl. 11 odst. 2 Statutu města Brna
Finančnímu výboru 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 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 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 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 souvislostí 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 mil. Kč.
Bod prezentovala Mgr. Jana Plechlová, vedoucí OPO. Mj. uvedla, že co se týče předešlé žádosti
schválené na prosincovém zasedání ZMČ BS, tak ZMB poněkud upravilo námi navrhované usnesení a
schválilo záměr toho, že MČ BS umožní čerpat limit až do celkové výše 4 mil. Kč. Vzhledem k tomu,
že nově je projednáván návrh na prominutí zvýšení nájemného o uplatněnou inflační doložku, je potřeba
zažádat o nové navýšení tohoto limitu dle č. 11 odst. 2 písm. e) Statutu, a to do výše 6,6 mil. Kč.
Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.22.21.05, ze dne 28. 1. 2021, kterým souhlasil 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 doporučil 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.

4. Žádost o prominutí dluhu – Křenová 45, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce
služeb za rok 2019.

o prominutí dluhu na vyúčtování

Žadatelka je nájemcem bytu č. , Křenová 45, Brno, a to od 01.06.2001 na dobu neurčitou. V souvislosti
s užíváním bytu vznikl dluh za vyúčtování služeb za období 01/2019-12/2019 ve výši 38.183 Kč.
Žadatelka dluh dne 29.05.2020 reklamovala na Správě nemovitostí MČ BS. Reklamace byla zamítnuta.
Dne 19.06.2020 byla na Odbor bytový ÚMČ BS doručena „Žádost o prominutí dluhu“ ve výši 38.183
Kč za vyúčtování služeb za rok 2019. Žadatelka uhradila v průběhu měsíce června 2020 a července 2020
částky za předepsané dlužné zálohy ve výši 2 x 725 Kč, čímž byl dluh za vyúčtování služeb za rok 2019
ponížen a nově činí 36.733 Kč. Dluh vnikl z důvodu úniku vody – prasklý pojišťovací ventil u
elektrického bojleru, neohlášení závady na SNMČ. Závada byla odstraněna až na základě kontroly,
kterou provedlo SNMČ po vyúčtování a zjištění vysoké spotřeby vody.
Bod prezentovala Mgr. Andrea Typltová, vedoucí Odd. správy pohledávek OB. Následná diskuse byla
částečně společná s bodem 7 – žádost o prominutí dluhu v NP Křenová 45, Brno.
Do následné diskuse se zapojili:
Ing. Bohumil Bílek – upozornil na souvislost s dalším bodem a ptal se na propojenost případů.
Předsedkyně FV uvedla, že se jedná o byt a nebytový prostor s tím, že dle předložených materiálů by
se mělo jednat o samostatné případy.
Ing. Roman Kotěra, místostarosta – doplnil, že došlo na patním vodoměru k výraznému nárustu spotřeby
vody, spotřeba vody vyčíslená v obou případech byla šetřená SNMČ a bylo zjištěno, že došlo k uniku
vody v obou prostorách a ze stejného důvodu (nefunkční ventil u ohřívače vody). Oba nájemci
vyúčtování reklamovali, reklamace nebyla ze strany SNMČ uznána. Nájemci požádali o prominutí

dlužných částek. Případy byly projednány v komisích, v RMČ BS a je navrhováno ZMČ BS schválit
prominutí 70 % dlužné částky.
Bc. Patrik Doležal – navrhuje prominutí 85% dlužné částky.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.22.21.06, ze dne 28. 1. 2021, kterým doporučil ZMČ
BS ke schválení prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 85 %, z celkové částky
36.733 Kč, tzn. 31.223,05 Kč, k bytu č. , Křenová 45, Brno, žadatelka:
, za podmínky, že zbývající
dluh na vyúčtování služeb za rok 2019 ve výši 15 %, tzn. 5.509,95 Kč, bude uhrazen do 12 měsíců od
konání ZMČ BS, na kterém bylo prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 schváleno a za
podmínky úhrady zbývajících závazků vůči MČ BS souvisejících s užíváním bytu/ů nejpozději ke dni
úhrady zbývajícího dluhu na vyúčtování služeb ve výši 5.509,95 Kč.

5. Žádost o vzdání se práva – Bratislavská 40, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost Armády spásy v České republice, z. s., IČO: 406
13 411, Bratislavská 40, Brno, týkajících se obytných buněk č. 24, 31, 41, 48, 56 a 58.
Bod prezentovala Mgr. Andrea Typltová, vedoucí Odd. správy pohledávek OB, která uvedla, že
obdobné žádosti již byly v minulosti projednávány, Armáda spásy ČR je neziskovou organizací, se
kterou má MČ BS uzavřenu dohodu o spolupráci v rámci programu prevence bezdomovectví. Částky
již zaplaceného nájemného by byly použity na úhradu nájemného předepsaného nájemci na budoucí
období. Důvodem je v jednom případě úmrtí nájemce a dále omezení výkonu sociálních prací
v souvislosti s covidovou pandemií.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.22.21.07, ze dne 28. 1. 2021, kterým doporučil
ZMČ BS ke schválení
a/ vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného ve výši 1.922 Kč, za období od 16.09.2020 do
31.12.2020 za obytnou buňku č. 24, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z.
s., IČO: 406 13 411, přičemž částka již zaplaceného nájemného ve výši 1.922 Kč za období od
16.09.2020 do 31.12.2020 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. 24, 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 3.663 Kč, za období od 01.10.2020 do
31.12.2020 za obytnou buňku č. 31, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z.
s., IČO: 406 13 411, přičemž částky již zaplaceného nájemného ve výši 3.663 Kč za období od
01.10.2020 do 31.12.2020 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. 31, 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 3.804 Kč, za období od 01.10.2020 do
31.12.2020 za obytnou buňku č. 41, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z.
s., IČO: 406 13 411, přičemž částky již zaplaceného nájemného ve výši 3.804 Kč za období od
01.10.2020 do 31.12.2020 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. 41, 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 4.791 Kč, za období od 01.10.2020 do
31.12.2020 za obytnou buňku č. 48, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z.
s., IČO: 406 13 411, přičemž částky již zaplaceného nájemného ve výši 4.791 Kč za období od
01.10.2020 do 31.12.2020 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. 48, 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 2.076 Kč, za období od 01.10.2020 do
31.12.2020 za obytnou buňku č. 56, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z.
s., IČO: 406 13 411, přičemž částky již zaplaceného nájemného ve výši 2.076 Kč za období od
01.10.2020 do 31.12.2020 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. 56, 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 5.190 Kč, za období od 01.10.2020 do
31.12.2020 za obytnou buňku č. 58, Bratislavská 40, Brno, žadatel: Armáda spásy v České republice, z.
s., IČO: 406 13 411, přičemž částky již zaplaceného nájemného ve výši 5.190 Kč za období od
01.10.2020 do 31.12.2020 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. 58, 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.

6. Přehled vyčíslení prominutých pohledávek nájemcům nebytových prostorů
FV ZMČ BS byly předloženy přehledy prominutých pohledávek nájemcům nebytových prostor, na
základě usnesení ZMČ/2020/12/19 ze dne 06.05.2020. SNMČ BS aktuálně eviduje v systému SSB
celkem 428 obsazených nebytových prostorů (bez garáží), které jsou svěřeny MČ BS do správy. Odbor
bytový ÚMČ BS obdržel celkem 209 žádostí o prominutí nájemného (bez služeb), a to v souvislosti s
usnesením ZMČ/2020/12/19 ze dne 06.05.2020. Část nájemného za období úplného či výrazného
omezení činnosti žadatelů příslušnými opatřeními orgánů veřejné moci byla prominuta celkem 160
žadatelům, kteří splnili podmínky vyplývající z předmětného usnesení ZMČ BS.
Bod prezentovala Mgr. Marta Vlachová, právnička Odd. právního OB.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.22.21.08, ze dne 28. 1. 2021, kterým doporučil
ZMČ BS vzít na vědomí přehled vyčíslení prominutých pohledávek v souvislosti s usnesením
ZMČ/2020/12/19 ze dne 06.05.2020 týkajícím se prominutí nájemného (bez služeb) nájemcům
nebytových prostorů.

7. Žádost o prominutí dluhu – NP Křenová 45, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce FOOD & FUN s.r.o., o prominutí dluhu
na vyúčtování služeb za rok 2019.
Nájemce žádá o odpuštění vyúčtování vody nad rámec směrného čísla. Ve vyúčtování služeb 01/2019–
12/2019 bylo na nebytový prostor vyúčtováno 424 m3 studené vody a 445 m3 studené vody za únik
vody. Z porovnání rozúčtování spotřeby roku 2018 a 2019 vychází, že na nebytový prostor je za rok
2019 rozúčtováno o cca 190 m3 spotřeby vody více než v roce 2018. V nebytovém prostoru nebylo
možné únik vody z důvodu hlučnosti provozu bistra registrovat.
Dluh vnikl z důvodu úniku vody – prasklý pojišťovací ventil u elektrického bojleru, neohlášení závady
na SNMČ. Závada byla odstraněna až na základě kontroly, kterou provedlo SNMČ po vyúčtování a
zjištění vysoké spotřeby vody.
Bod prezentovala Mgr. Marta Vlachová. Do následné diskuse se zapojili:

Ing. Mgr. Pavel Mises – dotaz na míru zavinění nájemce. Z podkladů mu nevyplívá, že za situaci jsou
zodpovědní a uzavírá s dotazem, zda by nebylo vhodné prominout více z dlužné částky, a to 80 %.
Mgr. Vlachová k tomu uvedla, že nájemce si žádá o prominutí nad rámec směrného čísla, tj. mohlo by
dojít k tomu, že bychom jim prominuli více než co by platili za běžné situace.
Ing. Roman Kotěra – odkázal na přílohy materiálu, kdy dle vyjádření SNMČ je únik vody provázen
výrazným šuměním. Nájemce tuto situaci nijak neřešil a havarijní stav správci neoznámil. V domě
nejsou instalovány podružné měřiče vody. SNMČ zjistila závadu až v rámci odečtu vodoměrů, kdy
vzhledem k nárůstu odběru provedla kontrolu v jednotlivých jednotkách a NP a spotřebu vody nad
běžný rámec naúčtovala těmto dvěma nájemcům.
Ing. Mgr. Pavel Mises – poznámka ke kvalitě nakoupených ventilů – nebylo by vhodné řešit?
Mgr. Bc. Ladislava Macurová – připomenula, že obdobné žádosti již byly v minulosti řešeny i to, že
v této souvislosti byla dotázána Bc. Pešáková, vedoucí SNMČ, která uvedla, že k poškození ventilu
dochází z důvodu kolísání tlaku vody ve vodovodním řadu, kdy v důsledku toho může dojít k poškození
ventilu. Mělo by se to projevovat zřetelně slyšitelným šuměním protékající vody. Takto se vyjádřili i
technici, kteří kontroly, resp. opravy provádějí. Všichni nájemci jsou při převzetí pronajímané jednotky
seznámeni s obsluhou instalovaných spotřebičů a průtok vody poškozeným ventilem je zřetelně
slyšitelný. Byla i informace o rozdílném přístupu nájemců – někteří závadu oznámí, někteří neřeší.
Možná v tomto případě ovlivnilo situaci i to, že nebyly nainstalované podružné měřiče vody. Zmínila
se i o nájemcem navrhované kritérium posouzení spotřeby dle loňského roku, kdy odkázala na vyjádření
SNMČ.
paní Lenka Blaštíková – konstatovala, že byty bylo vhodné byty opravit, neboť dle toho, co je uváděno
nejsou asi v pořádku, tak jak by měli být. Zmínila i nákup vodoměrů v minulém volebním období, které
patrně nebyly všude instalovány. Vzhledem k nedobrému stavu pronajímaných prostor by se také
přikláněla k prominutí.
Ing. Bohumil Bílek – připomenul provázanost obou případů. Upozornil rovněž na to, že postižený byt
se patrně nachází v přízemí, stejně jako nebytový prostor, z čehož dovozuje, že tlak vody bude v přízemí
určitě vyšší než ve vyšších patrech.
BcA. Petr Kalousek – navrhuje zvážit průměrnou spotřebu nájemce a odečíst ji od celkové vyměřené
spotřeby a zbytek prominout. S tím, že by se bod odložil a doplnil.
paní Lenka Blaštíková – překlání se k tomuto návrhu, doporučuje spočítat průměrnou spotřebu za
poslední 3 roky.
Mgr. Vlachová – upozornění, že u NP nelze porovnávat s rokem 2020, kdy bylo utlumení provozu
v důsledku vládních opatření.
Mgr. Bc. Ladislava Macurová – odkázala na své předešlé vystoupení a upřesnila, že by se musela
porovnávat spotřeba s lety 2016-2018.
Ing. Mgr. Pavel Mises – stáhnul návrh na prominutí 80 % a přiklonil se k návrhu paní Blaštíkové.
Mgr. Bc. Ladislava Macurová – dotaz, jaký je tedy případný návrh na usnesení. Upozornila, že bod je
zařazen do programu ZMČ BS dne 10.2.2021.
Bc. Patrik Doležal – uvedl, že předpokládal, že těch 30 % odpovídá tomu, co platili nájemci standardně.
Netřeba bod odkládat, stanovme prominutí částky, co přesahuje tříletý průměr spotřeby. V obou
případech je nutno postupovat stejně.
Mgr. Bc. Ladislava Macurová – částečně vyslovila souhlas se shodným postupem v obou kauzách, ale
upozornila na to, že pak je situace posuzována tak, že je výhradně zaviněna ze strany MČ BS, tzn.
špatnou správou nemovitostí atd., což vidí jako problematické, neboť MČ správu nemovitostí vykonává,
ale je zde zapotřebí i součinnost nájemců daných prostor. Pokud nájemník neposkytne součinnost, není
možno zabezpečit, aby SNMČ např. měsíčně provedla kontrolu všech pronajatých jednotek (i se
zabezpečeným vstupem od nájemníků prostor) a zkontrolovala konkrétní technický stav zařízení a
spotřebičů, které jsou v bytě instalovány. Ze svého pohledu vidí i nutnou spoluúčast nájemce na správě

dané jednotky, nájemce se i smluvně zavazuje se na této správě svou aktivitou podílet. V případě, že
nájemce je nečinný a dojde ke škodě, nadměrné spotřebě apod. měl by tuto nést nebo se na ni podílet.
V případě, že bychom standardně v těchto případech promíjeli 100 % dlužné částky mohlo by to vést
k tomu, že nájemci rezignují na oznamování těchto havárií SNMČ.
paní Lenka Blaštíková – navrhuje prominutí 85 % dlužné částky.
Mgr. David Oplatek – uvedl, že v obdobném případě (Hybešova) bylo prominuto 85 % dlužné částky.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.22.21.09, ze dne 28. 1. 2021, kterým doporučuje
ZMČ BS vzít na vědomí, že nájemce FOOD & FUN s.r.o., IČO: 036 54 834, doručil dne 04.11.2020 na
podatelnu MČ BS žádost týkající se nebytového prostoru č. 103, Křenová 45, Brno a doporučuje ZMČ
BS ke schválení prominutí dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019, ve výši 85 % z celkové částky
62.397 Kč, tzn. 53.037,45 Kč, za nebytový prostor č. 103, Křenová 45, Brno, nájemce: FOOD & FUN
s.r.o., IČO: 036 54 834, a to vše za podmínky úhrady ostatních závazků vůči MČ BS souvisejících
s užíváním nebytového/nebytových prostoru/ů do 3 měsíců od dne prominutí dluhu ZMČ BS.

8. Zvýšení nájemného v nebytových prostorech o průměrnou roční míru inflace za rok 2020
FV ZMČ BS byl předložen návrh prominutí části nájemného, která představuje zvýšení o inflaci za rok
2020 u nájemného v nebytových prostorech.
Statutární město Brno, městská část Brno-střed jako pronajímatel nebytových prostorů má ve většině
nájemních smluv k nebytovým prostorům sjednanou inflační doložku. (Předmětná doložka není
sjednána pouze ve starých nájemních smlouvách.)
Dle platných vzorových smluv týkajících se nájmu nebytových prostorů je inflační doložka sjednávána
v čl. IV., odst. 4/ v tomto znění:
„Nájemce s pronajímatelem se dohodli na tom, že pronajímatel je oprávněn dohodnutou výši
nájemného vždy s účinností od 1. 4. kalendářního roku jednostranně upravit o příslušná procenta,
odpovídající procentům průměrné roční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního
indexu spotřebitelských cen, oznámené Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok.
Upravenou výši nájemného se pronajímatel zavazuje nájemci písemně oznámit.“
Na základě výše uvedeného a obdobných ujednání rozesílá SNMČ BS nájemcům nebytových prostorů
po schválení v RMČ BS každoročně zpravidla v únoru písemné oznámení o zvýšení nájemného.
Průměrná roční míra inflace
za rok 2020
činí
3,2 %
Sdělení SNMČ BS:
„Čistý předpis u NP s inflací v 1/2021 (měsíčně) - 6.880.552, -Kč
1/3 poměr za Q platby pro inflaci (měsíčně) 203.714, -Kč
-------------------------------------------------------------------------------------Celkem měsíčně pro zvýšení
7.084.266, -Kč za rok 85.011.192, -Kč
3,2% inflace /měsíčně
226.697, -Kč za rok 2.720.364, -Kč
Z toho garáže:
měsíční předpis garáže: 183.871, -Kč
měsíční inflace za garáže: 5.884, -Kč

inflace za 9 měsíců (duben až prosinec): 52.955, -Kč
inflace za rok: 70.606, -Kč“

Bod prezentovala Mgr. Marta Vlachová. Ing. Roman Kotěra požádal o podporu navrženého usnesení
s odkazem na aktuální celospolečenskou situaci.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.22.21.10, ze dne 28. 1. 2021, kterým doporučil ZMČ
BS ke schválit u nájmů nebytových prostor (vyjma parkovacích a garážových stání) prominutí části
nájemného, která představuje zvýšení o inflaci za rok 2020 (dle inflační doložky sjednané v nájemní
smlouvě) uplatněné s účinností od 01.04.2021, a to za období 01.04.2021 až 31.10.2021 a doporučil
ZMČ BS schválit u nájmů nebytových prostor (vyjma parkovacích a garážových stání) záměr prominutí
části nájemného, která představuje zvýšení o inflaci za rok 2020 (dle inflační doložky sjednané
v nájemní smlouvě) uplatněné s účinností od 01.04.2021, a to za období 01.11.2021 až 31.03.2022, a to
pro případ, že Zastupitelstvo města Brna udělí předchozí souhlas dle čl. 11 odst. 2 Statutu k rozhodnutí
Zastupitelstva MČ Brno-střed o tomto právním jednání.

9. Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2021
FV ZMČ BS je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Příjmy
Odbor ekonomický
2 000 000 Kč – zapojení předpokládaného vyššího příjmu daně z VHČ za rok 2020 na spoluúčast
MČ na projektu „Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu“
1 035 000 Kč – zapojení předpokládaného vyššího příjmu z 10 % zisku VHČ na spoluúčast MČ na
projektu „Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu“
Výdaje
Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2020 do rozpočtu 2021
Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování
1 020 000 Kč – výdaje na architektonické soutěže
363 000 – pořízení územní studie Žlutý kopec – dotace od města Brna
2 613 000 Kč – projektová dokumentace – rekonstrukce parku na Moravském náměstí – částečně
financováno z dotace od města Brna
2 500 000 Kč – projektová dokumentace – park Danuše Muzikářové
Odbor právní a organizační
880 000 Kč – právní služby
251 000 Kč – realizace projektu Městská galerie - dotace od města Brna
Oddělení personální a mzdové
2 939 000 Kč – prostředky na platy zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění
257 080,80 Kč – projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně – financováno z dotace EU
Kancelář tajemníka
369 260,13 Kč – projekt „Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna“ – financováno

z dotace EU
504 000 Kč – územní rozvoj – výdaje na studie k projektům financovaných z rozpočtu EU
220 000 Kč – školení a vzdělávání
Odbor informatika
174 000 Kč – výdaje na pořízení nových webových stránek MČ
Odbor ekonomický
67 000 Kč – služby daňového poradce
198 000 Kč – prostředky na dotační program kultura
27 000 Kč – prostředky na dotační program sociální a zdravotní
Odbor dopravy
3 406 000 Kč – opravy účelových komunikací – dotace od města Brna
Odbor školství sportu, kultury a mládeže
513 000 Kč – projektové dokumentace na investiční akce MŠ
1 915 000 Kč – projektové dokumentace na investiční akce ZŠ
32 000 Kč – ZŠ a MŠ nám. 28. října – rekonstrukce tělocvičny
68 000 Kč – rezerva na individuální příspěvky ZŠ a MŠ
200 000 Kč – zajištění organizace metodických dnů s dětskou gymnastikou
689 000 Kč – opravy MŠ
937 000 Kč – opravy ZŠ
23 169 000 Kč – ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu – dotace od
města Brna
2 217 000 Kč – ZŚ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - rekonstrukce ŠD v budově D – dotace od města
Brna
4 713 000 Kč – MŠ Brno, Pšeník 18 - do výměna oken a zateplení objektu – dotace od města Brna
360 000 Kč – MŠ Brno, Úvoz 55 - výměna rozvodů dešťových odpadních vod – havarijní stav – dotace
od města Brna
1 700 000 Kč – Rekonstrukce školského objektu ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - objekt Husova 17
– dotace od města Brna
4 500 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru ze spoluúčasti MČ na akci „SRAKH – rekonstrukce
a dostavba provozní budovy – III. etapa“ na projekt „Koumes Kvido Základní škola Horní 16 rekonstrukce odborné učebny“, který je financován z dotace z rozpočtu EU a který je nutné
předfinancovat z vlastních zdrojů. Až bude v průběhu roku dotace proplacena poskytovatelem, budou
prostředky následně vráceny na původní akci „SRAKH – rekonstrukce a dostavba provozní budovy III. etapa“.

Odbor životního prostředí
167 000 Kč – Park Nové sady – Nádražní – úhrada zádržného spojená s odstraněním nedodělků
proběhne v roce 2021
400 000 Kč – Revitalizace parku Cejl – Vlhká – zpracování PD
60 500 000 Kč – Park na Moravském náměstí v Brně – dotace od města Brna
45 000 Kč – Rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy –
zpracování projektové dokumentace a autorského dozoru bude hrazeno v roce 2021, kdy se budou
realizovat další úseky cestní sítě
180 000 Kč – Zastínění dětských hřišť – dotace od města Brna
6 6330 000 – opravy účelových komunikací – částečně financováno z dotace od města Brna
955 000 Kč – čištění komunikací
1 142 000 Kč – zimní údržba komunikací
1 429 000 Kč – zimní údržba chodníků
108 000 Kč – čištění přednádražního prostoru – úhrada části faktury za prosinec 2020
700 000 Kč – údržba veřejné zeleně – úhrada drobných služeb objednaných v roce 2020
415 000 Kč – úhrada dílčích drobných oprav objednaných v roce 2020
180 000 Kč – úhrada faktury za spotřebu vody v kašnách za rok 2020
200 000 Kč – úhrada faktury za spotřebu elektrické energie za provoz kašen za rok 2020
1 501 000 Kč – Průzkum podzemí v parku na Moravském nám. Dokončení samotného průzkumu a
realizace geodetického zaměření a statický průzkum proběhnou až v roce 2021.
242 000 Kč – opravy kontejnerových stání na směsný komunální odpad – dotace od města Brna
14 000 Kč – Altánek – tančírna v parku – projekt v rámci participativního rozpočtu města
76 000 Kč – Záchody na Kraví hoře – projekt v rámci participativního rozpočtu města
11 000 Kč – zapojení příspěvků fondu adopce veřejné zeleně
3 035 000 Kč – spoluúčast MČ na projektu „Kadetka Žižkova – regenerace brownfieldu“. Zapojení
předpokládaného vyššího příjmu daně z VHČ za rok 2020 a předpokládaného vyššího příjmu z 10 %
zisku VHČ
Odbor majetku
50 000 Kč – oprava opěrné zdi
Odbor investiční a správy bytových domů
-613 000 Kč – snížení rozpočtu na Dětské centrum – ulice Pivovarská z důvodu úhrady části výdajů
v roce 2020
42 160 000 Kč – BD Vídeňská 11 - komplexní rekonstrukce domu – dotace a zápůjčka od města Brna
2 800 000 Kč – BD Nádražní 4 - modernizace výtahu - 56 b.j. – dotace od města Brna

5 600 000 Kč – BD Nádražní 4 - opravy v BD - 56 b.j. – dotace od města Brna
569 000 Kč – Oprava 47 bytů ve 39 BD MČ Brno-střed – dotace od města Brna
866 000 Kč – Kapucínské nám. 10 - výměna oken v uliční části a oprava fasády – dotace od města Brna
793 000 Kč – Hlinky 28 - výměna oken a sanace soklu – dotace od města Brna
345 000 Kč – Česká 14 - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů – dotace od města Brna
554 000 Kč – Milady Horákové 1a - oprava rozvodů ZTI v celém domě včetně bytů – dotace od města
Brna
Odbor obchodu a služeb
242 000 Kč – prostředky na vzdělávání
Financování
180 565 340,93 Kč – zapojení zůstatku prostředků z roku 2020

Bod prezentoval Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE. Ing. Matejov uvedl, že tímto RO jsou převáděny
nevyčerpané akce (financované jak MČ BS tak MMB) z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu roku 2021.
Kromě toho je v RO zahrnuta naše spoluúčast na akci KADETKA, bude realizováno OŽP. Zdrojem
financování je předpokládaný vyšší výnos z daně z VHČ za minulý rok, kterou jsme předpokládali ve
výši 29,5 mil. Kč a nyní víme, že bude vyšší cca 32 mil. Kč. Takže jsou zde zapojeny tyto 2 mil. Kč a
současně zapojujeme přepokládaný vyšší výnos z 10 % zisku VHČ.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.22.21.11, ze dne 28. 1. 2021, kterým rozpočtové
opatření č. 2 na rok 2021 doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení.

10. Rozpočtová opatření č. 23 a 26–32. Informace o přijatých RO
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 23 a 26–32 na rok 2020, které byly
schváleny RMČ BS.
Předmětná rozpočtová opatření zahrnovaly tyto úpravy rozpočtu:
Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 91. schůzi konané dne 23. 11.2020
Příjmy
Odbor ekonomický
60 500 000 Kč – investiční transfer z rozpočtu města Brna na park na Moravském náměstí
1 249 000 Kč – neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na kompenzaci prominutých místních
poplatků z pobytu
398 377,92 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Prevence
ztráty bydlení ve městě Brně
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
340 000 Kč – přesun části výdajů na sociálně-právní ochranu dětí z rozpočtu Odboru sociálního a
zdravotního
10 000 Kč – přesun části výdajů na projekt Babí léto a dětský den z rozpočtu Kanceláře tajemníka
25 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu oddělení na zabezpečení vyplacení odměn zastupitelům
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
398 277,92 Kč – použití dotace na projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně

Kancelář tajemníka
-10 000 Kč – přesun části výdajů na projekt Babí léto a dětský den do rozpočtu Oddělení personálního
a mzdového
Odbor ekonomický
145 000 Kč – vratka dotace na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2019
30 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na platby bankovních poplatků
Odbor sociální a zdravotní
-340 000 Kč – přesun části výdajů na sociálně-právní ochranu dětí do rozpočtu Oddělení personálního
a mzdového
Odbor životního prostředí
60 500 000 Kč – použití investičního transferu z rozpočtu města Brna na park na Moravském náměstí
Financování
- 1 104 000 Kč – tvorba financování
Rozpočtové opatření č. 26 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 92. schůzi konané dne 30. 11.2020
Příjmy
Odbor ekonomický
21 000 Kč – neinvestiční přijatý transfer od města Brna na projekt Prevence ztráty bydlení ve městě
Brně
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
21 000 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu od města Brna na projekt Prevence ztráty
bydlení ve městě Brně
200 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu oddělení na zabezpečení platů pečovatelské služby
Odbor ekonomický
Přesun mezi dotačními položkami na platby dotací dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace
Rozpočtové opatření č. 27 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 93. schůzi konané dne 7. 12.2020
Příjmy
Odbor ekonomický
315 691,69 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR – podíl EU
67 522,31 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR – podíl státního rozpočtu
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
60 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu oddělení na pokrytí náhrad mezd v době nemoci u
zaměstnankyň zvláštní matriky
31 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu oddělení na pokrytí cestovného zaměstnankyň pečovatelské
služby
383 214 – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce ČR na platy zaměstnanců zajišťující veřejně
prospěšné práce
Odbor ekonomický
Přesuny mezi dotačními položkami dle schválených smluv o poskytnutí dotace.

Rozpočtové opatření č. 28 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 94. schůzi konané dne 14. 12.2020
Příjmy
Odbor ekonomický
180 000 Kč – investiční transfer od města Brna na zastínění dětských hřišť

363 000 Kč – neinvestiční transfer od města Brna na spolufinancování pořízení územní studie Žlutý
kopec
480 000 Kč – investiční transfer od města Brna na pořízení zabezpečovacího zařízení a dveřního
systému elektronických zámků Domu s pečovatelskou službou Vojtova
16 800 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
4 873 000 Kč – kompenzace od města Brna za prominuté místní poplatky za užívání veřejného
prostranství za restaurační zahrádky, občerstvení před provozovnou a předsunutá prodejní místa
Výdaje
Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní plánování
363 000 Kč – použití neinvestičního transferu od města Brna na spolufinancování pořízení územní
studie Žlutý kopec
Oddělení personální a mzdové
16 800 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
Odbor životního prostředí
180 000 Kč – použití investičního transferu od města Brna na zastínění dětských hřišť – vnitroblok
Nové sady – Křídlovická – Bezručova a park Vodní – Leitnerova
Odbor pečovatelská služba
480 000 Kč – použití investičního transferu od města Brna na pořízení zabezpečovacího zařízení a
dveřního systému elektronických zámků Domu s pečovatelskou službou Vojtova
Financování
-4 873 000 Kč – úprava financování vlivem kompenzace od města Brna za prominuté místní poplatky
za užívání veřejného prostranství
Rozpočtové opatření č. 29 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 95. schůzi konané dne 21. 12.2020
Příjmy
Odbor ekonomický
310 542,94 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací –
podíl EU
66 421,06 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl
státního rozpočtu
37 000 Kč – neinvestiční transfer z Krajského úřadu JMK – vyrovnávací platba za plnění závazku
veřejné služby v sociálních službách
1 344 000 Kč – doplatek dotace za projekt CERIecon, který byl ukončen.
Oddělení personální a mzdové
376 964 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných
pracovníků
37 000 Kč – použití neinvestičního transferu z Krajského úřadu JMK na platy pracovníků
pečovatelské služby
3 000 Kč – přesunutí v rámci rozpočtu oddělení na pokrytí náhrad mezd v době nemoci
Kancelář tajemníka
100 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu Sociálního fondu
Financování
-1 344 000 Kč – úprava financování vlivem doplatku dotace za projekt CERIecon
Rozpočtové opatření č. 30 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 95. schůzi konané dne 21. 12.2020
Příjmy
Odbor ekonomický
1 700 000 Kč – přijatý investiční transfer z rozpočtu města Brna na rekonstrukci školského objektu

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - objekt Husova 17
828 810 Kč – neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí na činnost v oblasti
sociálněprávní ochrany dětí (poskytnutí odměn pro pracovníky za období 13. 3. – 31. 5. 2020)
16 800 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
828 810 Kč – použití neinvestičního transferu z Ministerstva práce a sociálních věcí na činnost
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (poskytnutí odměn pro pracovníky za období 13. 3. – 31. 5.2020
16 800 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
1 700 000 Kč – použití investičního transferu z rozpočtu města Brna na rekonstrukci školského objektu
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - objekt Husova 17
Odbor životního prostředí
84 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na vratku nevyčerpané části dotace na zastínění dětských
hřišť
Rozpočtové opatření č. 31 na rok 2020 – schváleno RMČ BS na 95. schůzi konané dne 21. 12.2020
Příjmy
Odbor ekonomický
30 000 Kč – přijatý transfer z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Kávéesku na provozní náklady
divadla Polárka
218 502,24 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací –
podíl EU
46 734,76 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR na zajištění veřejně prospěšných prací – podíl
státního rozpočtu
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
265 237 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných
pracovníků
Odbor ekonomický
30 000 Kč – transfer z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Kávéesku na provozní náklady divadla
Polárka
Rozpočtové opatření č. 32 na rok 2020 – bude projednáno RMČ BS na 99. schůzi konané dne 25. 1.
2021
Příjmy
Odbor ekonomický
16 781 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
16 781 Kč – použití neinvestičního transferu z Úřadu práce na zajištění veřejně prospěšných prací
Bod prezentoval Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.22.21.12, ze dne 28. 1. 2021, kterým vzal na vědomí
rozpočtová opatření č. 23 a 26-32 na rok 2020.

11. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 11. 2020
Finančnímu výboru ZMČ BS byl OE ÚMČ BS předložen přehled celkových výnosů k 30. 11. 2020,
které dosáhly výše 311 029 tis. Kč a jsou tvořeny především výnosy z nájemného (288 431 tis. Kč).
Celkové náklady byly ve výši 197 540 tis. Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů
(113 372 tis. Kč).
Bod prezentoval Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE. Do následné diskuse se zapojili:
Mgr. David Oplatek – dotaz na položku určenou na mzdy, již v listopadu došlo k překročení
očekávaného rozpočtu. Jaký je důvod?
Ing. Matejov – nutno ještě zanalyzovat ve spolupráci s panem tajemníkem, pokud je informován, tak
došlo ke snížení nemocnosti, což by mohlo mít vliv.
Mgr. Bc. Ladislava Macurová – zaznamenala navýšení finančních prostředků na mzdy i v HČ, nižší
nemocnost (ovlivněno patrně i čerpáním home office) bude ovlivňovat situaci obecně. Pokud bude
analyzováno, požádáme o předložení závěrů do FV.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.22.21.13 ze dne 28. 1. 2021, kterým vzal na vědomí
plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 11. 2020

12. Opatření na podporu nájemců nebytových prostor
Návrh předložil do FV ZMČ BS s žádostí o projednání člen výboru BcA. Petr Kalousek. Předsedkyně
FV požádala o představení návrhu. BcA. Kalousek uvedl, že raději dá prostor na dotazy, s tím že
informace rád doplní či dovysvětlí. Cílem je pomoci účinně tam kde můžeme, a to rychle a
administrativně jednoduše v této situaci, kdy problémy v tomto sektoru jsou značné.
Do následné diskuse se zapojili:
Mgr. Bc. Ladislava Macurová – doplnila, že členům FV byly zaslány materiály zpracované z úrovně
BO s přehledem pomoci (státní, městské), poskytované nájemcům nebytových prostor.
Paní Lenka Blaštíková – pochvala za vypracování návrhu, nicméně považuje za nefér poskytování
plošné podpory nájemcům MČ BS, kdy srovnatelná pomoc není poskytovaná podnikatelům – nájemcům
NP jiných pronajímatelů, či těm co si prostory koupili a nyní platí úvěr – což vytváří konkurenční
výhodu. Současně upozornila na zoufalé stavy, v jakých se nacházejí některé nemovitosti ve správě MČ
BS, a vyjádřila obavu, že budou chybět finanční prostředky.
Mgr. Bc. Ladislava Macurová – konstatovala, že návrh předpokládá uzavření dodatků ke stávajícím
nájemním smlouvám v těch případech, které jsou v návrhu vymezeny, přičemž výše nájemného má být
v daném období 1 Kč/měsíc. Podpora podnikatelům v oblasti nájemného, je zpravidla koncipována tak,
že stát přispěje nájemci na úhradu části nájemného, tato podpora je vyplácena zpětně. V tomto případě
je poněkud nejasné, jaký nárok by vznikl na případně státem poskytovanou pomoc, pokud by byly
uzavřeny tyto dodatky ke smlouvám, patně by se jednalo o haléřové částky. Tím bychom připravili MČ
o nemalou finanční částku. Rovněž je navrženo takto řešit období do budoucna, tj. kdy prakticky
neznáme, jaká bude situace a ani nemůžeme predikovat kompenzace garantované vládou ČR.
V poslední době byly vládní prohlášení v tom smyslu, že bude kompenzováno nájemné v plné výši
(patrně bude za stropováno).
Ing. Bohumil Bílek – uvedl, že je správné si klást otázku, jak se MČ postaví k těmto covidovým
problémům, jedná se o složitou záležitost, která by měla být diskutována v rámci ZMČ BS.

Ing. Mgr. Pavel Mises – vyjádřil ochotu podpořit individuální žádosti, ale plošné promíjení je dle jeho
názoru v rozporu s péčí řádného hospodáře.
Ing. Roman Kotěra – doplnil komentář k předloženému návrhu – v návrhu se uvádí, že od 3/2020 do
1/2021 podalo výpověď cca 30 nájemců NP, tyto údaje doplňuje následovně – za toto období MČ
uzavřela 39 nových nájemních smluv. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku bylo
výpovědí 42 a nových smluv bylo 36. Na základě tohoto si dovoluje konstatovat, že nedochází
k hromadnému odcházení nájemců NP, samozřejmě se situace může do budoucna vyvíjet různě. Ještě
se vyjádřil k tvrzení, že veškeré břímě leží na nájemcích NP s odkazem i na zpracovaný přehled
poskytovaných kompenzací a podpor, zvláště pak na podporu COVID nájemné 2, Covid nájemné 3 –
tyto programy hradí nájemcům NP nájemné ve výši 50 % od června roku 2020. Zmínil i další podpory.
Upozornil, že RMČ BS bude schvalovat další posunutí splatnosti nájemného u NP, a to proto, že všechny
kompenzační programy vlády přicházejí s určitým zpožděním, tak aby nájemci mohli na tyto programy
zareagovat a získat celou nebo min. částečnou kompenzaci nájemného.
Bc. Patrik Doležal – vnímá materiál tak, že se jedná o politický návrh, který chce podpořit podnikatelský
segment v Brně a měl by být projednán ZMČ BS. Vnímá ho rovněž jako možnost pro podnikatele, zda
využijí těch dalších pobídek, nebo si zvolí tuto možnost výměnou za to, že nebudou žádnou další
kompenzaci čerpat. Smysl to dává i z toho důvodu, že již nyní řeší odbory velké množství individuálních
žádosti a zde se jedná o administrativně jednoduchou činnost, která ušetří čas.
Mgr. Bc. Ladislava Macurová – uvedla za svou osobu, že nevnímá využití státní podpory jako volitelnou
možnost, ale že by nájemci, pokud je kompenzační program státem vyhlášen, by si měli v prvé řadě o
tuto kompenzaci požádat a čerpat podpory garantované státem, protože stát reprezentovaný vládou
přijímá opatření v rámci nouzového stavu a měl by rovněž sanovat následky, ke kterým dochází. Obec
jako taková má za úkol plnit primárně jiné úkoly vůči svým občanům, samozřejmě i v rámci toho, že
bude poskytovat pomoc v souvislosti s covidem. Vláda ČR mj. i apelovala na to, aby obce neustávaly
ve svých investičních akcích a podpořili tak ekonomický růst, což co se MČ týče, jsou především
investiční akce spojené s opravami bytů a NP. Měli bychom se, jak tady zaznělo i od vedoucí OŠSKM
podílet co nejvíce na funkčním a technicky dobrém stavu školských zařízení. Vyjádřila názor, že
finanční prostředky MČ jsou omezené a funkcí FV ZMČ BS je dbát na to, aby MČ hospodařila v souladu
s principem péče řádného hospodáře. Současně je nutno nyní konsolidovat finanční prostředky –
poukázala v této souvislosti na to, že byl zrušen Fond bytové výstavby města Brna, který v minulosti
udělováním účelových nevratných dotací významně pomáhal s opravami bytových domů svěřených MČ
BS. Nově budeme všechny opravy hradit z našich zdrojů – a tímto zdrojem jsou platby nájemného za
byty a NP. Rovněž klesají daňové příjmy obcí. Uvedla, že není zastáncem toho, aby byly významně
snižovány příjmy s tím, že určitá pomoc je vhodná, ale měla by vždy navazovat na kompenzace
garantované státem a přijetím případných další opatření např. v rámci individuálně posuzovaných
žádostí. Z hlediska zmiňovaného zjednodušení administrativy ve vztahu k navrhovanému opatření
formou uzavření dodatku k nájemním smlouvám, které by bylo také určitě administrativně a časově
náročné, vyjádřila přesvědčení, že projednání např. zmiňovaných individuálních žádostí by bylo
obdobně administrativně zatěžující.
Mgr. Martin Drdla – uvedl, že asi už argumenty zazněly všechny, ale chtěl by vyzdvihnout pokřivení
konkurenčního prostředí na trhu.
Bc. Patrik Doležal – reagoval, že i soukromí pronajímatelé poskytují slevy z nájmů, a to i ve výši 100
%.
Finanční výbor po projednání nepřijal usnesení č. FV.22.21.14, ze dne 28. 1. 2021. kterým by

doporučil ZMČ BS schválit
opatření vedoucí ke zmírnění následků pandemie nemoci covid-19 a následných vládních opatření, a to
formou uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor (prostory sloužící podnikání)
spravovaných městskou částí Brno-střed (s výjimkou kancelářských a skladovacích prostor, prostor pro
lékařské či zdravotní účely, prostor lékáren a parkovacích a garážových stání a dále s výjimkou subjektů,
vůči kterým MČ Brno-střed vede soudní spor o vyklizení prostor nebo na úhradu finančního dluhu vůči
MČ Brno-střed) se stanoveným nájemným ve výši 1 Kč / měsíc / nebytový prostor (bez ohledu na
velikost nebytového prostoru), a to na období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, přičemž



dodatek ke smlouvě o nájmu musí být uzavřen do 31. 3. 2021
součástí dodatku smlouvy o nájmu bude závazek nájemce, že v případě vzniku práva na finanční
kompenzaci nájemného (nebo jeho části) za období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 ze strany státu
(v případě, že by výše kompenzace převýšila částku 1000 Kč / měsíc), zaplatí pronajímateli ke
sjednanému sníženému nájemnému částku odpovídající výši této kompenzace, přičemž
nesplnění tohoto závazku nejpozději do 2 měsíců od skončení lhůty pro podání žádosti o
finanční kompenzaci ze strany státu bude mít za následek možnost pronajímatele vypovědět
smlouvu o nájmu bez výpovědní doby,

uložit
Odboru bytovému Úřadu městské části připravit dodatky ke smlouvám o nájmu dotčených prostor
(nebytové prostory spravované městskou částí Brno-střed s výjimkou kancelářských a skladovacích
prostor, prostor pro lékařské či zdravotní účely, prostor lékáren a parkovacích a garážových stání a dále
s výjimkou subjektů, vůči kterým MČ Brno-střed vede soudní spor o vyklizení prostor nebo na úhradu
finančního dluhu vůči MČ Brno-střed) se stanoveným nájemným ve výši 1 Kč / měsíc / nebytový prostor
(bez ohledu na velikost nebytového prostoru), a to na období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021
uložit
Odboru bytovému Úřadu městské části neprodleně informovat dotčené nájemce o přijatém usnesení
pověřit
starostu MČ Brno-střed podpisem dodatků ke smlouvám o nájmu dotčených prostor (nebytové prostory
spravované městskou částí Brno-střed s výjimkou kancelářských a skladovacích prostor, prostor pro
lékařské či zdravotní účely, prostor lékáren a parkovacích a garážových stání a dále s výjimkou subjektů,
vůči kterým MČ Brno-střed vede soudní spor o vyklizení prostor nebo na úhradu finančního dluhu vůči
MČ Brno-střed).
V Brně, dne 02.02.2021
Příloha:
1. Přehled potřebných investičních akcí OŠSKM

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

Největší potřeby na opravy a investice školské objekty rok 2021
ZŠ
ZŚ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. - zateplení
budovy D - plíseň, havarijní stav

I

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. - oprava
říms, padá omítka

N

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt
Rašínova 3 - oprava fasády a říms, špatný stav

N

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - řešení
havarijního stavu budovy - rek. střechy, rek.
Elektroinstalace, soc. zařízení, kabinetu,
oprava pískovcového soklu vč. sanace
obvodového zdiva

I

ZŠ Brno, Hroznová1 , p.o. - oprava pisoárů protékají

N

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt
Sušilova 1 - rekonstrukce tělocvičny

I

PD bude
3 100 000 zpracována v
roce 2021

ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - přestavba
školnického bytu na školní družinu - potřeba
školy

I

4 500 000 PD je zpracována

ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken
II.etapa

N

5 900 000 Je PD

prázdniny
2021

I

2 500 000

dokončení
2021

MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. -rekonstrukce
zahrady

I

3 000 000 studie

MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, p.o. výměna oken

N

1 200 000

MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. - přestavba
učeben, šatny a vstupu na zahradu

I

3 100 000 bude PD

I

391 000

2 000 000 Je PD
PD bude
900 000 zpracována v
roce 2021
PD bude
4 600 000 zpracována v
roce 2021

prázdniny
2021
prázdniny
2021
prázdniny
2021

PD zpracována
17 500 000 částečně, bude do 2022
konce roku 2021

300 000 PD je zpracována

prázdniny
2021
prázdniny
2021
20202021

ZŠ projektové dokumentace
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt
Mlýnská 27 - celková rekonstrukce zpracování PD včetně studie

MŠ

Výkaz výměr

2022
létopodzim
2021
léto 21

ŠJ
ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. - pořízení nového
konvektomatu - HAVÁRIE!
ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. - sanace šaten
ženy, muži a přilehlé zázemí - plíseň

N

300 000 je PD

ideálně
ihned
prázdniny
2021

