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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 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 14.4. 2021.
Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období
od 03.02.2021 do 05.04.2021.
V uvedeném období byl Finanční výbor ZMČ BS svolán:
23. zasedání FV dne 25.03.2021
Hlavní projednávaná témata:

1. Přehledy pohledávek dle Směrnice č. 34 – Směrnice pro nakládání s pohledávkami
2. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
3. Dohody o narovnání v rámci trestního řízení ve věci „STOKA II.“
4. Žádost o vzdání se práva – Solniční 3, Brno
5. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu
6. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu
7. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu
8. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu
9. SNMČ – Informace k plnění plánu VHČ
10. Stav pohledávek k 31. 12. 2020
11. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2020
12. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2021
13. Rozpočtová opatření č. 1, 3–5. Informace o přijatých RO
14. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021
15. Informace o dotacích poskytovaných z rozpočtu MČ Brno-střed v letech 2019–2020
K jednotlivým tématům:

1. Přehledy pohledávek dle Směrnice č. 34 – Směrnice pro nakládání s pohledávkami
Finanční výbor ZMČ BS byl seznámen s přehledy pohledávek v souladu se Směrnicí č. 34 - Směrnice
pro nakládání s pohledávkami (vyjma pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových prostor v
domech svěřených MČ Brno-střed), (dále jen „směrnice“).

Bod uvedla předsedkyně výboru, Mgr. Bc. Ladislava Macurová. Předkladatelem materiálu je
Odbor právní MČ BS, Mgr. Jana Plechlová, vedoucí OPO se účastnila projednání bodu ve FV
ZMČ BS.
K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Za 2. pololetí roku 2020:
- nedošlo k odpisu pohledávek ze samostatné působnosti dle čl. 13a a 13b směrnice (z důvodu
nedobytnosti či prokazatelné nevymahatelnosti)
- nedošlo k započtení pohledávek dle čl. 8 výše uvedené směrnice.
Předloženy byly přehledy pohledávek z přenesené působnosti odepsaných dle čl. 18 směrnice
(nedobytné daňové nedoplatky)
Přehled odepsaných pohledávek za období 07-12/2020:
Odbor dopravy

Odbor životního prostředí

Odbor sociální a zdravotní (v příloze tohoto materiálu).
Ostatní odbory pohledávky dle výše uvedené směrnice neevidují.
Po projednání Finanční výbor přijal usnesení č. FV.23.21.03, ze dne 25. 3. 2021, kterým vzal na
vědomí, že za 2. pololetí roku 2020 nedošlo k odpisu pohledávek z důvodu
- nedobytnosti dle čl. 13a Směrnice č. 34 (Směrnice pro nakládání s pohledávkami),
- prokazatelné nevymahatelnosti dle čl. 13b Směrnice č. 34 (Směrnice pro nakládání s pohledávkami),
vzal na vědomí
přehledy odepsaných daňových nedoplatků za 2. pololetí roku 2020 dle čl. 18 Směrnice č. 34 (Směrnice
pro nakládání s pohledávkami),
vzal na vědomí
že za 2. pololetí roku 2020 nedošlo k započtení pohledávek dle čl. 8 Směrnice č. 34 (Směrnice pro
nakládání s pohledávkami).

2. Změna obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
Finančnímu výboru ZMČ BS byl k projednání předložen návrh změny čl. 76 obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek. Úprava v působnosti orgánů městské části (čl. 11) - nově se navrhuje
doplnit pravomoc zastupitelstva městské části stanovit pravidla rozpočtového provizoria. Tato
pravomoc zastupitelstva obce je daná zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a ve Statutu je zatím řešena pouze odkazem na tento zákon. Úprava v oblasti hospodaření města
a městských částí (čl. 76) - dochází k formulačnímu zpřesnění, zjednodušení stávajícího textu
a odstranění nadbytečných ustanovení.
Bod uvedla předsedkyně výboru, Mgr. Bc. Ladislava Macurová. Předkladatelem materiálu je Odbor
ekonomický MČ BS, Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE se účastnil projednání bodu ve FV ZMČ BS.
K bodu nebyly vzneseny žádné dotazy.
Po projednání Finanční výbor přijal usnesení č. FV.23.21.04, ze dne 25. 3. 2021, kterým souhlasil s
návrhem na změny čl. 11 a 76 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek a doporučil RMČ projednat a ZMČ BS

souhlasit s návrhem na změnu čl. 11 a 76 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

3. Dohody o narovnání v rámci trestního řízení ve věci „STOKA II.“
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen materiál týkající se dohod o narovnání v rámci trestního
řízení ve věci „STOKA II“.

Krajským soudem v Brně je projednávána žaloba Vrchního státního zastupitelství v Olomouci
pobočky Brno ve věci ovlivňování veřejných zakázek zadávaných: 1) Odborem investičním a
správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed, 2) Správou nemovitostí městské části
Brno-střed. Z obžaloby vyplývá, že obžalovaný Jiří Švachula založil organizovanou
zločineckou skupinu, která nejméně od listopadu 2014 do 7. března 2019: - vybírala a
sjednávala stavební společnosti, ochotné platit úplatky za výhody poskytnuté v rámci
budoucích zadávacích řízení na stavební zakázky a ovlivňovala a manipulovala zakázky
zadávané přímo z úrovně SNMČ tak, že vybírala úplatky od spřízněných podnikatelů za
provedené opravy a údržbu bytů a domů ve správě MČ BS. Městská část Brno-střed uplatnila
škodu ve výši 49.324.877,00 Kč v rámci trestního řízení.
Jako pokračování výše uvedeného trestního řízení „STOKA“ bylo před policejním orgánem
pod č.j. NCOZ-2234-9/TČ-2020-417601-H a č.j. NCOZ-2234-365/TČ-2020-417601-H
zahájeno další trestní stíhání „STOKA II.“, v rámci, kterého je obviněno dalších 28 osob. U tří
osob se jedná o dnes již bývalé techniky Správy nemovitostí MČ Brno-střed, u zbývajících 25
osob se jedná o dodavatele oprav a údržby bytových domů pro Správu nemovitostí MČ Brnostřed. Deset z těchto dodavatelů se obrátilo na právního zástupce MČ Brno-střed, JUDr. Zdeňka
Odehnala, advokáta, se žádostí o uzavření dohod o narovnání. Návrhy dohod o narovnání
zpracoval JUDr. Zdeněk Odehnal, advokát, který zastupuje MČ Brno-střed ve výše uvedených
trestních řízeních. V každé konkrétní dohodě o narovnání je specifikovaná mimo jiné částka
navrhovaná obviněným za účelem narovnání a výše úplatku, tj. škody uplatněné MČ Brno-střed
jako poškozeným v rámci trestního řízení před soudem (KS v Brně, sp. zn. 40 T 4/2020).
Dohody o narovnání by byly uzavírány pro účely event. odklonu výše označeného trestního
řízení ve smyslu ust. § 307 odst. 1 tr. řádu, resp. § 309 odst. 1 tr. řádu, resp. pro účely event.
jednání o podmínkách dohody o vině a trestu. Uzavřením dohod o narovnání by byly veškeré
vztahy a veškerá plnění odvozená od trestního stíhání obviněných, vedeného pod č.j. NCOZ2234-9/TČ-2020-417601-H, považovány za vypořádané a závazek obviněných k náhradě
škody by zanikl. Toto by se týkalo pouze obviněných osob, se kterými by byly uzavřeny dohody
o narovnání. Statutární město Brno, městská část Brno-střed by mohla jako poškozený i nadále
uplatňovat škodu po ostatních obviněných, a to společně a nerozdílně. Poskytnuté plnění, které
obvinění v rámci dohod o narovnání nabízejí, dle JUDr. Zdeňka Odehnala odpovídá výši
skutečně poskytnutých úplatků, jak se sami obvinění hájí v přípravném řízení, tedy doznané
výši fakticky poskytnutého plnění. Dle informace JUDr. Zdeňka Odehnala, advokáta, právního
zástupce MČ Brno-střed, lze případné dohody o narovnání uzavírat průběžně před skončením
vyšetřování, což potvrdil i dozorový státní zástupce a policejní vyšetřovatel s tím, že uzavírání
vyšetřování je plánováno předběžně na květen 2021.
Projednání předložených dohod o narovnání spadá pod vyhrazenou pravomoc zastupitelstva dle
ust. § 85 písm. f) zákona o obcích (obecní zřízení) („vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší
než 20.000 Kč“). Městská část Brno-střed uplatňuje jako poškozená v trestním řízení náhradu
škody v určité výši a druhá smluvní strana dohody tuto skutečnost popírá, ovšem v rámci

narovnání vztahů je ochotna uhradit městské části Brno-střed na dosud neprokázané škodě
částku nižší, než činí částka uplatňované náhrady škody. Uzavřením takové dohody o narovnání
se pak městská část Brno-střed předem vzdává případného nároku, který tvoří rozdíl mezi
uplatňovanou výší škody a navrhovanou částkou, která je obsahem dohody o narovnání, popř.
pohledávku na náhradě škody v této výši promíjí. Na základě uvedeného budou dohody o
narovnání předloženy k projednání ZMČ Brno-střed.
Předkladatelem materiálu je Odbor právní MČ BS, Mgr. Jana Plechlová, vedoucí OPO se
účastnila projednání bodu ve FV ZMČ BS.
Bod uvedla předsedkyně FV ZMČ BS, která shrnula, že materiály byly zaslány všem členům výboru
předem do mailové pošty, mj. i usnesení Komise legislativní a organizační v dané věci. Zasedání výboru
se nemůže zúčastnit právní zástupce JUDr. Odehnal, který by blíže vysvětlil právní stránku věci, neboť
v tuto dobu (jednání FV ZMČ BS) probíhá jednání v kauze STOKA u Krajského soudu, kde je přítomen.
Vzhledem k tomu, že někteří členové FV ZČ BS měli předběžné otázky i k právní stránce věci, navrhuje
hlasovat o usnesení ve formě, že FV ZMČ BS bude schvalovat uzavření dohod z ekonomického
hlediska. Současně požádá o možnost účasti JUDr. Odehnala na ZMČ BS, kde by ještě bylo možno
případné nejasnosti z jeho strany dovysvětlit.
K dané problematice vystoupil pan tajemník MČ BS Bc. Štika, MBA, LLM, který uvedl, že podnikatelé,
kterých se návrhy dohod týkají, jsou převážně viněni z toho, že svým přístupem umožňovali, že
docházelo k trestné činnosti, a to tak že platili úplatky (provize) hlavním aktérům trestné činnosti. Z této
trestné činnosti neměli přímo žádný prospěch, jediným prospěchem pro ně bylo, že mohli realizovat
zakázky, tj. dostali práci, která jim byla zaplacena, neměli nic z 15 % o které měli být navyšovány ceny
zakázek. Státní zástupce přímo nevyžaduje, aby tito hradili škodu způsobenou MČ BS. Současně je
státní zástupce v tuto chvíli nakloněn zastavení trestního stíhání těchto podnikatelů, a to i bez toho, že
uzavřou dohodu s MČ BS o vině a trestu. MČ BS se proti tomuto ohradila, s tím, že chceme v případě,
že bude zastavováno trestní stíhání, tak aby se s námi tito řemeslníci dohodli a uhradili nám část škody.
Na základě tohoto se začali řemeslníci ozývat a právní zástupce se s nimi dohodl na znění dohod, které
jsou předloženy. Celková částka takto nabízená není nepodstatná, v souhrnu se jedná cca o 650 tis. Kč.
Bc. Kalousek – dotázal se, pokud podnikatelé zaplatí tu dohodnutou částku a následně bude ukončeno
soudní řízení v kauze STOKA, může nastat situace, že škodu dostaneme zaplacenu celkem 2x? Jednou
částečně z dohody o narovnání a pak teoreticky od hlavních aktérů kauzy?
Tajemník MČ BS – odpověděl, že dle sdělení právního zástupce ano. Jde o to, že tato platba od
řemeslníků není považována za náhradu škody, tj. náhradu škody v plné výši budeme vymáhat po
odsouzených (hlavních obviněných).
Předsedkyně FV ZMČ předala následně slovo Mgr. Plechlové, vedoucí OPO, která doplnila informace
po právní stránce, tak jak byla projednávána KLO dne 24.3.2021. Zasedání KLO se účastnil i JUDr.
Odehnal. Uvedla, že debata v rámci KLO byla věcná, byly řešeny principy toho odklonění trestního
stíhání, s tím, že je to možné z hlediska zákona, tj. u těch osob, které nemají trestní kvalifikaci příliš
vysokou, tak se mohou ucházet o to, aby státní zástupce, popř. ještě soud zastavil trestní stíhání.
Institutem, který k tomu slouží jsou dohody o narovnání, popř. dohody o náhradě škody. V těchto
případech tito konkrétní obvinění, kteří se uchází o uzavření těchto dohod, tak v průběhu vyšetřování se
doznali k některému jednání, ale zatím nikdy k té výši, kterou my jsme vyčíslili v rámci obžaloby
v kauze STOKA I, proto i ty částky jsou nižší než ty, které jsme uplatnili v rámci obžaloby. Rozhodně
je však pro městskou část hospodárnější, výhodnější v tuto chvíli tyto dohody uzavřít, s vědomím toho,
že si můžeme uplatňovat celkovou náhradu škody vůči ostatním obviněným v rámci celé kauzy Stoka,
momentálně se dělící do dvou větví. Nedá se současně očekávat, že celková výše škody bude v rámci
řízení uspokojena, a byli jsme právním zástupcem upozorněni na to, že soud se nemusí v rámci trestního

řízení výrokem o škodě zabývat a můžeme být odkázáni do civilního řízení, kde celá tíže prokazování
náhrady škody ležela na městské části.
Předsedkyně FV ZMČ BS doplnila, že v rámci smluv je uvedeno číslo účtu, na které by se mělo plnit,
což je důležité i z hlediska nakládání z těmi finančními prostředky, které by MČ BS získá, tak se jedná
o číslo účtu VHČ, tj. finanční prostředky by se vracely tam, odkud byly poukázány – pro využití v rámci
VHČ.
Ing. Bílek – uvedl, že pročetl dohody, kdy sečetl, že bylo na úplatcích vyplaceno 5,5 mil Kč a z toho se
má teď zaplatit v rámci dohod cca 622 tis. Kč. Není to vše, celkově je i obviněných více, a ne všichni
mají nyní zájem uzavřít s MČ BS dohodu. Kvituje, že finanční prostředky se vracejí do VHČ.
V dohodách mu chybí na kolika zakázkách a v jaké hodnotě se ti obvinění na té činnosti v tom
inkriminovaném období podíleli, např. u první dohody jsou vyjmenovány zakázky konkrétně jen za 30
tis. Kč, tj. bagatelní …proto by si představoval řádnější precizaci dohody, aby bylo jasné kolika zakázek
se to týká u toho konkrétního obviněného a jaké bylo plnění, což považuje za základ i pro činnost PČR.
Tak když napíšeme viz příklad 2 zakázky, proč nenapíšeme celkové hodnoty a celkové počty…?
Považuje za vhodné tyto údaje doplnit do materiálů.
Předsedkyně FV ZMČ BS uvedla, že dohody jsou připraveny ze strany právního zástupce JUDr.
Odehnala a od konzultované s advokáty obviněných., tj. konkrétních dohod asi není možné. Bylo by
možné tyto údaje doplnit z hlediska úřadu MČ BS do důvodové zprávy.
Ing. Bílek – může být tedy doplněno do důvodové zprávy či jiných podkladů pro jednání RMČ i ZMČ.
Tajemník ÚMČ BS – dohody obsahují to, co je potřeba procesně pro účely trestního řízení, pro státního
zástupce. Do důvodové zprávy požadované informace doplníme.
Bc. Doležal – zmínil svou praxi právníka v trestním řízení s tím, že předložené dohody odpovídají zažité
právní praxi, kdy obviněný projeví účinnou lítost, vyřídit finanční náležitosti k všeobecné spokojenosti
a doznat se ke všem skutkům – pokud by tak neučinil, tak by odklon přestal platit a státní zastupitelství
by ho začalo znovu stíhat. Doporučuje materiál schválit.
Tajemník MČ BS – upozornil, že je více druhů zastavení trestního stíhání.
BcA. Kalousek – dotázal se, zda ty částky, které se zavazují řemeslníci uhradit, navrhovali oni sami,
nebo jde o návrh pana právního zástupce JUDr. Odehnala, popř. dojednával někdo z ÚMČ BS?
Tajemník ÚMČ BS – odpověděl, že dohoda proběhla mezi právními zástupci zúčastněných stran, za
ÚMČ BS jednal JUDr. Odehnal, který se snažil z naší strany o maximální výši finanční platby.

Finanční výbor následně přijal usnesení č. FV.23.21.05, ze dne 25. 3. 2021, kterým
souhlasil
- z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
Davidem Gerykem,
-

z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
Ladislavem Hložkem,

-

z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Alešem
Lorencem,

-

z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Liborem
Zachem,

-

z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
Tomášem Kosíkem,

-

z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
Dušanem Veverkou,

-

z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Petrem
Jakubčíkem,

-

z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
Tomášem Kejlou,

-

z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
Lukášem Neumanem,

-

z hlediska ekonomického s návrhem dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem
Ondřejem Holubem a

vzal na vědomí, že uzavřením dohod o narovnání nebude dotčen nárok na náhradu škody vůči ostatním
obviněným,
a doporučil ZMČ BS ke schválení
- uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Davidem Gerykem, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021,
-

uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Ladislavem Hložkem, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021,

-

uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Alešem Lorencem, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021,

-

uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Liborem Zachem, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021,

-

uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Tomášem Kosíkem, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021,

-

uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Dušanem Veverkou, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021,

-

uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Petrem Jakubčíkem, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021,

-

uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Tomášem Kejlou, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021,

-

uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Lukášem Neumanem, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021,

-

uzavření dohody o narovnání mezi MČ Brno-střed a panem Ondřejem Holubem, s podmínkou
úhrady dohodnuté částky nejpozději při podpisu dohody o narovnání a s podmínkou podpisu
dohody o narovnání nejpozději do 31.05.2021.

4. Žádost o vzdání se práva – Solniční 3, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce Najat, s.r.o., o vzdání se práva na úhradu
již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu ve výši 28.098 Kč, za měsíce 03/2020–06/2020, za
nebytový prostor č. 102, Solniční 3, Brno.
Nájemce žádá o slevu na nájemném za měsíce 3-6/2020, kdy musel neplánovaně uzavřít a poté výrazně
omezit provoz prodejny s orientálními a specializovanými potravinami. Prodejna nebyla zařazena mezi
provozovny, které čerpaly státní dotace, kompenzace a pomoc města, neboť byla posuzována jako
prodejna „potravin“. Nebylo zohledněno, že jde o orientální speciality, nikoli potraviny běžné –
nezbytné potřeby. Sortiment je dovážen ze zahraničí a v této době bylo omezeno cestování, zásobování,
a především zájem klientů. S tím také souvisí žádost žadatele o zohlednění a snížení nájemného v
maximální výši pro rok 2020 a nadále, a to z důvodu rekonstrukce ulice Solniční na období od počátku
do doby ukončení této stavby.
Žadatel souběžně požádal o snížení nájemného za období 03-06/2020 a zároveň za období rekonstrukce
ulice Solniční. RMČ BS jeho žádosti vyhověla tak, že schválila zveřejnění adresného záměru pronájmu
nebytového prostoru č. 102, Solniční 3, Brno, nájemce: Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359, na úřední desce
MČ BS, z důvodu snížení nájemného na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.08.2022 na výši nájemného:
86.654 Kč/rok, a to z důvodu rekonstrukce ulice Solniční, Brno v období od 15.10.2019 do 31.12.2020.
Předkladatelem materiálu je Odbor bytový MČ BS, Mgr. Marta Vlachová, právnička OB se účastnila
projednání bodu ve FV ZMČ BS.
Mgr. Vlachová uvedla, žadatel nájemce nebytového prostoru žádá o prominutí dluhu, popř. vzdání se
práva na úhradu dluhu ve vztahu k tomu, zda pohledávku má zcela či částečně uhrazenu. Zde zájemce
žádá o prominutí 50-70 % za období březen–červen 2020, k tomuto uvádí, že se jedná o souběh žádostí
u tohoto žadatele, protože současně nájemce požádal o snížení nájemného z důvodu rekonstrukce ul.
Solniční – ta byla rekonstruovaná v období říjen 2019–prosinec 2020. Tzn., že období, na které si
nájemce žádá o prominutí se překrývá s obdobím, kdy probíhala rekonstrukce ul. Solniční. Ve spojitostí
s rekonstrukcí ul. Solniční mu bylo vyhověno – viz výše. Na uvedený záměr se nikdo nepřihlásil a na
poslední Komisi dislokační bylo schváleno uzavření dodatku na snížené nájemné. Pro informaci
doplnila, že si nájemce požádal o vydání potvrzení pro Program Covid III nájemné, které mu již bylo
vydáno.
Bc. Doležal – jaká výše nájemného mu byla potvrzena? Na původní výši nájemného?
Mgr. Vlachová – uvedla, že se jedná o období říjen, listopad, prosinec 2020, kolik mu bude přiznáno
záleží na posouzení orgánu státní správy.
Finanční výbor po projednání nepřijal usnesení č. FV.23.21.06, ze dne 25. 3. 2021, kterým by doporučil
ZMČ BS k neschválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu ve
výši 28.098 Kč, za měsíce 03/2020–06/2020, za nebytový prostor č. 102, Solniční 3, Brno, nájemce:
Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359.

5. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Jánská 7, Brno (I. část)
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce OTTOBERG s.r.o. o vzdání se práva na
úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu ve výši 144.160 Kč, za měsíce 09/2020–
01/2021, za nebytový prostor č. 105, Jánská 7, Brno.
Nájemce odůvodňuje žádost zhoršující se epidemiologické situaci a žádá o slevu na nájemném od
01.09.2020. Uvádí, že soustavný nárůst nákladů a zásadní letošní výpadek tržeb a marží dostal
ekonomiku prodeje na neakceptovatelnou a neudržitelnou úroveň. Epidemiologická opatření s důrazem
na zakázání společenských akcí ovlivňuje zásadně firmu, která prodává především formální módu.
Nájemce žádá o dočasnou 50% slevu z nájemného od 01.09.2020 do 31.03.2021.
Předkladatelem materiálu je Odbor bytový MČ BS.
Bod prezentovala Mgr. Marta Vlachová, právnička Odd. právního OB, která podala info o žádosti a
rovněž uvedla, že si nájemce požádal o vydání potvrzení pro Program Covid III nájemné, které mu již
bylo vydáno.
BcA. Kalousek – dotázal se proč je usnesení nachystáno jako neschvalující?
Mgr. Vlachová – návrh vzešel z doporučení Komise dislokační.
BcA. Kalousek – uvedl, že je zmiňováno, že si mohou nájemci v případě potíží žádat o individuální
prominutí, ale že kromě prádelny na Vachové nevidí žádné návrhy na schválení prominutí.
Ing. Kotěra, místostarosta – doplnil, že návrh usnesení doporučila Komise dislokační a na základě
usnesení RMČ. Žadatel si požádal 7. 10. 2021 o slevu 50% za zmíněné období, v době kdy se žádost
začala projednávat, tak začal platit nouzový stav a byly vyhlášeny dotační programy z úrovně vlády, a
to Covid nájemné II, který kompenzuje 50 % nájemného nájemcům nebytových prostor za období
červenec, srpen, září 2020, potom byl vyhlášen program Covid nájemné III, který kompenzoval nájemné
ve výši 50% za období říjen, listopad, prosinec 2020.Takže pokud si žadatel žádal o poskytnutí slevy na
nájmu ve výši 50%, tak bude ve své žádosti saturován z vládní úrovně z těchto kompenzací. Tzn.
v tomto konkrétním případě nájemce má nárok na poskytnutí kompenzace 50 % nájmu od června do
prosince 2020. V současné době vláda schvaluje dva nové kompenzační programy, a to Covid nepokryté
náklady, který by měl navázat na program Covid nájemné III s tím, že bude platit zpětně od ledna 2021,
bližší podrobnosti by měli být zveřejněny 26.3.2021.Tento program by měl kompenzovat 60% nákladů,
tedy i 60% nájemného pro podnikatele postižené opatřeními vlády v rámci nouzového stavu.
Předsedkyně FV ZMČ BS shrnula, že se dá očekávat, že nájemci bude ve sledovaném období roku 2020
kompenzováno 50 % nájmu, s tím, že budou vyhlašovány další vládní kompenzační programy týkající
se roku 2021. V případě, že bychom prominuli 50% nájemného, znamenalo by to, že nájemce společně
s vládními kompenzacemi by de facto měl „nulový“ nájem. Snížení nájmu zpětně by i ovlivnilo ji
podané/realizované žádosti o kompenzace. Nájemce ve své žádosti kumuluje více institutů – částečně
se jedná o zpětné prominutí nájmů, částečně o snížení výše nájemného do budoucna. Odbor se snažil
žádost zúřadovat co nejlépe, při posouzení výše kompenzačních programů lze konstatovat, že nájemci
byly v 50 % kompenzovány náklady hrazeného nájemného.
Mgr. Vlachová – uvedla, že potvrzení v rámci Covid III bylo vydáno.
Ing. Kotěra – v případě, že by neplatil nouzový stav a nebyly by poskytovány kompenzace ze strany
vládních programů, a přitom by byl tento konkrétní nájemce omezen v podnikatelské činnosti, tak
předpokládá, že by za sebe podporoval (ve vztahu k předmětu podnikání – společenské oděvy, který byl
významně Covidovými opatřeními dotčen) vyhlášení nějakého situaci odpovídajícího adresného záměru
na snížení nájemného po nějaké období do budoucna. Vzhledem k tvrdému lockdownu v daném období
lze očekávat, že nájemce obdrží kompenzace min. ve výši 50%.

Bc. Doležal – požádal, aby se uvedlo do zápisu, že si může případně požádat o slevu na nájemném.
Ing. Kotěra – sdělil, že prezentoval svůj osobní názor, ale případnou slevu na nájmu projednává a
navrhuje Komise dislokační a rozhoduje o ní RMČ. Žadatel si může znovu po skončení nouzového stavu
požádat.
Předsedkyně FV ZMČ BS – lze obecně konstatovat, že rozhodnutí ZMČ BS o této žádosti nebrání
žadateli v tom, aby si po zvážení své situace (nouzový stav, obdržené kompenzace) podal novou žádost.
O žádosti pak rozhodují samosprávné orgány, nelze předem předjímat výsledek.
Bc. Doležal – souhlasí, chce uvést do zápisu, že vnímáme situaci, ve které se nájemci nachází jako velmi
složitou a chceme ji řešit, i za tu cenu, že dočasně snížíme nájem.
Finanční výbor po projednání nepřijal usnesení č. FV.22.21.07, ze dne 28. 1. 2021, kterým by doporučil
ZMČ BS k neschválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu ve
výši 28.098 Kč, za měsíce 03/2020–06/2020, za nebytový prostor č. 102, Solniční 3, Brno, nájemce:
Najat, s.r.o., IČO: 282 92 359.

6. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Jánská 7, Brno (II. část)
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce OTTOBERG s.r.o. o vzdání se práva na
úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu ve výši 155.395 Kč, za měsíce 09/2020–
01/2021, za nebytový prostor č. 106, Jánská 7, Brno, nájemce: OTTOBERG s.r.o., IČO: 263 07 120.
Nájemce odůvodňuje žádost zhoršující se epidemiologické situaci a žádá o slevu na nájemném od

01.09.2020. Uvádí, že soustavný nárůst nákladů a zásadní letošní výpadek tržeb a marží dostal
ekonomiku prodeje na neakceptovatelnou a neudržitelnou úroveň. Epidemiologická opatření s
důrazem na zakázání společenských akcí ovlivňuje zásadně firmu, která prodává především
formální módu. Nájemce žádá o dočasnou 50% slevu z nájemného od 01.09.2020 do
31.03.2021.
Předkladatelem materiálu je Odbor bytový MČ BS.
Bod prezentovala Mgr. Marta Vlachová, právnička Odd. právního OB, která podala info o žádosti a
rovněž uvedla, že si nájemce požádal o vydání potvrzení pro Program Covid III nájemné, které mu již
bylo vydáno.
Finanční výbor po projednání nepřijal usnesení č. FV.23.21.08, ze dne 25. 3. 2021, kterým by doporučil
ZMČ BS neschválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí dluhu ve
výši 155.395 Kč, za měsíce 09/2020–01/2021, za nebytový prostor č. 106, Jánská 7, Brno, nájemce:
OTTOBERG s.r.o., IČO: 263 07 120.

7. Žádost o vzdání se práva, popř. prominutí dluhu – Poštovská 1, Brno
Finančnímu výboru ZMČ BS byla předložena žádost nájemce RP Company s.r.o., o prominutí 50%
nájemného za měsíce 09/2020–01/2021, za nebytový prostor č. 101, Poštovská 1, Brno.
Předkladatelem materiálu byl Odbor bytový MČ BS. Bod prezentovala Mgr. Marta Vlachová, právnička
Odd. právního OB, která podala informaci o žádosti a rovněž uvedla, že si nájemce požádal o vydání
potvrzení pro Program Covid III nájemné, které mu již bylo vydáno.

Finanční výbor po projednání nepřijal usnesení č. FV.23.21.09, ze dne 25. 3. 2021, kterým by
ZMČ BS doporučil neschválit vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, popř. prominutí
dluhu ve výši 349.332,50 Kč, za měsíce 09/2020–01/2021, za nebytový prostor č. 101, Poštovská 1,
Brno, nájemce: RP Company s.r.o., IČO: 269 56 811.

8. Žádost o vzdání se práva – Vachova 3, Brno
FV ZMČ BS byla předložena žádost o prominutí nájemného (bez služeb) za období 04-06/2020 a
současně žádá o snížení nájemného o 50 % pro období 07-12/2020.
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. 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.
Předkladatelem materiálu byl Odbor bytový MČ BS. Bod prezentovala Mgr. Marta Vlachová,
právnička Odd. právního OB, která podala informaci o žádosti.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.23.21.10, ze dne 25. 3. 2021, kterým doporučil
ZMČ BS ke schválení vzdání se práva na úhradu již zaplaceného nájemného, ve výši 128.094 Kč, za
měsíce 07/2020 – 12/2020, za nebytový prostor č. 102, Vachova 3, Brno, nájemce: RAPID SERVICE
s.r.o., IČO: 257 24 053, přičemž částka již zaplaceného nájemného ve výši 128.094 Kč za měsíce
07/2020 - 12/2020 bude použita 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 do
tří měsíců ode dne konání ZMČ BS.

9. SNMČ – Informace k plnění plánu VHČ
K danému tématu byla pozvána paní Bc. Marie Pešáková, vedoucí SNMČ. Diskusi řídila předsedkyně
FV.
V přehledu plnění VHČ (k 31. 12. 2020) je uvedeno u SNMČ plnění cca 83% z odhadovaného rozpočtu,
ve skutečnosti je to ještě o cca o 3,5 mil. Kč více, neboť poslední prosincové faktury byly zaplaceny až
v lednu za práce objednané a vykonané ještě před koncem roku 2020. Když by se to sečetlo, činilo by
plnění cca 88 % původního odhadu rozpočtu, což ve vztahu k tomu, že SNMČ měla ½ roku o 2 technické
pracovníky méně a do toho přibyly další problémy spojené s omezeními spojenými s vládními
opatřeními lze toto považovat za dobrý výsledek činnosti SNMČ. Zásadní problémy SNMČ měla s tím,
že se řada nájemníků bála pouštět někoho do bytu a řešit takové ty běžné opravy a udržovací práce. Tam
se projevil asi nejvíce pokles, na druhé straně i dodavatelské firmy měli problémy se svými zaměstnanci,
měli jich nedostatek, což se částečně projevilo i na opravách u volných bytů a budov jako takových.
Nicméně volných bytů bylo opraveno tolik, kolik bylo předpokládáno, i další opravy a udržovací práce
(údržby, revize) nebyly zanedbávány, práce probíhaly dle plánu. Pokles byl jedině v úpravách

prováděných v pronajatých bytech, pokud se nejednalo samozřejmě o havarijní stavy. Co se týká roku
2021, tak je předpoklad ve stejné výši, SNMČ má opět v rozpočtu částku 70 mil. Kč, což považuje paní
vedoucí za částku adekvátní. Je v plánu opravit více volných bytů než v roce 2020. Doufá, že nebudou
po celý rok 2021 platit omezení, komplikace přináší i povinné testování (vypadávají nasmlouvané firmy
pro nedostatek zaměstnanců – nutno posouvat termíny apod.), problematické v případech, kdy je nutno
udělat nějakou revizi, opravit či vyměnit spotřebič. Dopad má onemocnění i na kmenové zaměstnance
– stále někdo v karanténě či přímo nemocný, což negativně ovlivňuje činnost. Ještě jedna věc se
projevila pozitivně na rozpočtu, a to změna pojišťovny, ke které došlo před rokem – jsme mnohem
úspěšnější v čerpání pojistných událostí, což se rovněž v rozpočtu projeví, neboť dříve, když pojišťovna
škodu nekryla, bylo nutno tyto události sanovat z rozpočtu SNMČ.
Předsedkyně FV ZMČ BS – jaké jsou vize pro rok 2021?
Bc. Pešáková – chceme se více věnovat i opravám volných bytů, neboť se jich nyní nastřádalo více, kdy
s koncem roku 2020 se začaly více uvolňovat – snaha je co nejrychleji dostat do oběhu, nyní patří mezi
priority SNMČ. Rozběhl se DNS (dynamický nákupní systém) v EZAKu, kde poptávají firmy na opravy
volných bytů. Firem zatím není hodně, řádově spíše desítky, ale jedná se o usnadnění práce, protože
administrace výběrových řízení je takto jednodušší. Vše je poptáváno před DNS, hlásí se sem firmy,
které mají zájem tento druh pracím dělat, zatím pozitivní výsledky – na všechny zakázky se přihlásili
zájemci.
Předsedkyně FV ZMČ BS – dotaz: FV ZMČ BS opakovaně projednával žádosti nájemců o prominutí
úhrad vyúčtování spotřeby vody, a to z důvodů nadměrné ztráty (spotřeby), kdy se jednalo řádově o
desetitisíce Kč, kdy nájemce tvrdil, že došlo ke zvýšené spotřebě v důsledku havárie – především se
jednalo o prasklý průtokový ventil v ohřívači vody s tím, že toto nezavinil a ani nemohl zjednat nápravu
(oznámit havárii na SNMČ) z důvodu, že tato skutečnost mu nebyla známa. SNMČ ve vyjádřeních
uváděl, že o tomto havarijním průtoku museli nájemci vědět, protože je jasně slyšitelný. Vzhledem
k tomu, že opakovaně byla vedena diskuse ohledně toho, jestli mohl či nemohl nájemce průtok slyšet a
zda si SNMČ plní v této souvislosti řádně své povinnosti žádá o vyjádření k této problematice.
Bc. Pešáková – pro představu za celou dobu co tyto problémy řešíme, jen jednou se skutečně stalo
v jednom nebytovém prostoru, že průtok pojistným (regulačním) ventilem nebyl slyšet. Jednalo se o
bojler umístěný tak, že byl v místnosti, která měla 3,5 m na výšku, bojler byl umístěný pod stropem a
byl pečlivě zadělaný sádrokartonovým sníženým stropem. Místnost byla v zadních prostorách domu,
kam nikdo nechodil. V normálním bytě není možné průtok poškozeným ventilem neslyšet, jedná se o
obdobnou situaci jako když na naplno protéká splachováním toaleta, takže pod tlakem protéká voda
plnou rychlostí jako na vstupu přímo do kanalizace. Co se týká průtokového ventilu, voda odtéká
hadičkou, která, než je vyvedena do odpadu je vedena v místnosti, jde z toho bojleru a mizí někde do
zdi, kde je umístěn odpad, ale min. část je volně přístupná, okem viditelná. Protékající voda hučí,
nájemníci, kteří přichází oznámit tuto závadu zmiňují výrazný hluk. Bojlery jsou umísťovány
v koupelnách, popř. na toaletách, z čehož lze dovodit, že nájemníci tento hluk slyšet musí. Má to i další
souvislosti – některé ty bojlery instalované v bytech jsou v majetku SNMČ (součást vybavení bytů),
tyto bojlery SNMČ udržuje, servisuje, nájemníci z nich platí nájem. Pak jsou ovšem bojlery, které jsou
ve vlastnictví nájemníků, tj. nájemníci si je tam umístili sami. Je pak otázkou, jak provádí servis a údržbu
těchto svých spotřebičů. Zdůraznila, že servis a údržbu u spotřebičů v majetku SNMČ provádí, i když
v nařízení vlády o určení drobných oprav, které jsou v nákladech nájemce, jsou přesně tyto opravy
vyjmenovány (tj. servis a údržbu bojlerů má dělat nájemce), ale SNMČ je přesto provádí. Aby sanovali
povinnost nájemce se o tyto věci starat, a v domech, kde nebyly instalovány jednotkové vodoměry se
po domluvě s Vodárnami vyměňují patní vodoměry u celých domů za tzv. SMART vodoměry, které
mají tu výhodu, že mají častější a elektronický odečet, který je přístupný na internetu, kam má SNMČ
přístup do klientské databáze a funguje to na tom principu, že když ten vodoměr změří něco
nestandardního, tak pošle vodoměr upozornění. Jedno z upozornění je hlášení, že 24h se patní vodoměr

ani na sekundu nezastaví, což znamená že v domě je naplno puštěna voda a protéká. Načež SNMČ vyšle
do domu instalatéry a zjišťují co se stalo – první se hledají větší havárie v domě, pokud se nezjistí tak
z vlastní iniciativy obchází byty a snaží se zjistit, zda se v bytě něco neděje. Nelze v těchto případech
spoléhat na nájemníky. Vize je, že během roku by se měly vyměnit téměř všechny patní vodoměry
starého typu za SMART vodoměry. Havárii pojistného ventilu nelze zabránit, ale uvedeným postupem
lze zabránit tomu, aby se ztráta vody stála desetitisíce.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.23.21.11, ze dne 25. 3. 2021, kterým vzal na vědomí
informace k plnění plánu VHČ předložené SNMČ Brno-střed.

10. Stav pohledávek k 31. 12. 2020
V souladu s článkem 32 Organizačního řádu je Finančnímu výboru ZMČ BS předložena zpráva o stavu
pohledávek. Bod uvedla předsedkyně výboru, Mgr. Bc. Ladislava Macurová. Předkladatelem materiálu
je Odbor ekonomický MČ BS, Ing. Tomáš Matejov, vedoucí OE se účastnil projednání bodu ve FV
ZMČ BS. Projednání bodu se zúčastnila rovněž Bc. Marie Pešáková vedoucí SNMČ.
Přehled je zpracován v následujícím členění:
1. Pohledávky v hlavní činnosti – vývoj za roky 2017-2020
Saldo účetní – jedná se o předepsané předpisy, i před splatností.
Saldo splátkové – jedná se o zůstatky na předpisech, které jsou již po splatnosti V roce 2020 došlo k
významnějšímu nárůstu pouze u pohledávek za pokutami v trestním řízení (kód příjmu 820), a to o 1,7
mil. Kč. K uvedenému nárůstu došlo z několika důvodů: byla zvýšena výše pokuty (opakované
subjekty), bylo vystaveno více příkazů k pokutě, a nakonec v roce 2020 nedošlo k odpisu nedobytných
pohledávek.

2. Pohledávky ve vedlejší hospodářské činnosti za roky 2008-2020 v členění na byty,
nebyty a příslušenství.
U pohledávek ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) došlo v roce 2020 k nárůstu o 26,6 mil. Kč, a to
zejména z těchto důvodů: byty – růst cen nájemného o inflaci; nárůst zde způsobily dluhy u stávajících
dlužníků, protože v roce 2020 z důvodu pandemie SARS-CoV-2 byly zastaveny exekuce vyklizením
bytu. Dále OISBD narovnává právní vztahy u půdních vestaveb, které se kolaudací přeřadí z nebytových
prostor do bytů a než dojde k dohodě na ceně investice, tak je nájemcům předepisováno plné nájemné
(jedná se o byty větších rozměrů, tudíž za vyšší cenu nájmu, která není hrazena, neboť bude započítána
proti provedené investici – po odsouhlasení investice se tento dluh započte). Nebyty – navýšení salda
pohledávek je zapříčiněno odloženou splatností u nájmů. Příslušenství – neprováděné exekuce viz výše
zdůvodnění u bytů a zvyšující se počet smluvních pokut u nebytových prostor.
Bc. Pešáková – doplnila úvodní informace předsedkyně FV ZMČ BS – dle původních splatností bylo
předepsáno u nebytových prostor k 31. 12. 2020 a následnými rozhodnutími RMČ odloženo na
splatnostech celkem 17.618.897 Kč, kdy tato částka je uvedena v přehledu v celkových dluzích za
nebyty za rok 2020 (takto bylo předepsáno a patří do rozpočtu), ale byla (či bude) hrazena až v roce
2021. Jedná se o částku, o kterou je dluh navýšen, ale dnes už to neplatí, neboť spousta nájemců poté co
byly vyplaceny kompenzace v rámci Covid II nájmy doplatila, zbývá část nájmů odložených do
30.4.2021. Z tohoto důvodu je pro zreálnění nutno částku 17.618.897 tis. Kč od celkového objemu
nedoplatků účetně vyčíslených k 31.12.2020 odečíst. Pokud tak učiníme dostaneme se na částku, která
odpovídá meziročnímu vývoji. Dostaneme se u nebytů na částku cca 80,5 mil. Kč, což je méně než
v roce 2019. Zda budou uhrazeny odložené částky nejpozději do 30. 4. 2021v plné výši, to nelze asi
úplně předpokládat. Otázka je i jaké další úlevy budou poskytovány.

Co se týká bytů, tam odložených splatností nebylo tolik. Do letošního roku bylo odloženo jen asi 25 tis.
Kč. Pohledávky u bytů vzrostly především proto, že v roce 2020 byly naprosto zastaveny exekuce
vyklizením bytu, takže neplatiči, přestože byl již pravomocný rozsudek na vyklizení, zůstali v bytech a
nadále nic neplatili. Exekuce byly v roce 2020 realizovány pouze v letních měsících. Dalším
problémem, který generuje větší částky jsou půdní vestavby, kdy byly kolaudovány některé půdní
vestavby, kdy nájemci měli povinnost uzavřít si nové nájemní smlouvy tak jak to mají standardně
v podmínkách, ale nějakým způsobem se nedohodli na uzavření nájemní smlouvy a zůstali bez platné
nájemní smlouvy což vedlo k předepsání bezdůvodných obohacení v poměrně vysokých částkách.
Podrobnosti jsou v gesci OISBD.
Co se týče příslušenství, tak tam má přes 6 mil. Kč i OISBD, což nedokáže okomentovat. Za SNMČ
mají v příslušenství zahrnuté staré poplatky z prodlení, smluvní pokuty u nebytových prostor.
Předsedkyně FV ZMČ BS doplnila, že požádá OISBD o doplnění informací těmto pohledávkám ISBD
– příslušenství ve výši 6 mil. Kč a informace poskytne členům FV ZMČ BS dodatečně.
Ing. Matejov – u pohledávek z HČ je důležité rozlišení na saldo účetní a saldo splátkové, zde je hlavní
údaj saldo splátkové – což jsou pohledávky po splatnosti. Oproti stavu roku 2019 tam došlo k mírnému
poklesu cca o 300 tis. Kč. Výraznější nárůst je pouze u oddělení přestupkového, a to z důvodu nárůstu
počtu uložených pokut.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.23.21.12, ze dne 25. 3. 2021, kterým vzal na vědomí
stav pohledávek k 31. 12. 2020.

11. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2020
V souladu s metodikou rozpočtu Statutárního města Brna byla předložena FV ZMČ BS zpráva o
hospodaření podle rozpočtu k 31. 12. 2020.
Příjmy k 31. 12. 2020 dosáhly výše 672 347 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů činil 543 471 tis. Kč,
upravený rozpočet (dále jen „UR“) k 31. 12. 2020 je 711 930 tis. Kč. Plnění UR příjmů tak dosáhlo výše
94,44 %.
Vedlejší hospodářská činnost – celkové výnosy k 31. 12. 2020 dosáhly výše 354 127 tis. Kč, které jsou
tvořeny především výnosy z nájemného (326 178 tis. Kč). Celkové náklady byly ve výši 269 481 tis.
Kč. Největší položkou jsou náklady na opravy bytových domů (122 743 tis. Kč). Přečerpání prostředků
na platy zaměstnanců vykonávající činnost v rámci agendy bytových domů je způsobeno nižší
nemocností a tím související vyšší čerpání nákladů z prostředků na platy. Vyšší čerpání ostatních
nákladů je způsobeno především tvorbou opravných položek k neuhrazeným pohledávkám (19 219 tis.
Kč) a zaúčtováním daně z příjmu právnických osob z VHČ za rok 2020 (33 540 tis. Kč), která je příjmem
rozpočtu MČ. Zůstatek peněžních prostředků na účtu VHČ činí 267 025 857,26 Kč.
Bod uvedla předsedkyně výboru, Mgr. Bc. Ladislava Macurová. Předkladatelem materiálu je Odbor
ekonomický MČ BS. Přítomen byl pan Petr Pacal, vedoucí OISBD.
BcA. Kalousek – dotaz ohledně rozdílu mezi plánovaným plněním a reálným plněním VHČ –plánované
pro rok 2020 ve výši 216,5 mil. Kč a reálné ve výši 122,743 tis. Kč. S tím, že v dalším bodu se má jednat
ještě o navýšení této částky.
Pan Pacal – co se týče plánování a samotného čerpání tak jsem již o tom hovořil na zasedání FV ZMČ
BS na podzim 2020 při schvalování plánu (návrhu) rozpočtu na rok 2021, tak zopakuji – plán pro rok
2020 se připravoval v létě 2019, nebylo v té době jasné, jaká bude nová směrnice po všech těch
událostech první poloviny roku 2019, veškeré připravované zakázky se rušily, měnila se komplexně

koncepce toho, co se bude opravovat či se nebude opracovat. Předchozí vedení odboru – pan Švachula
s panem Liškutinem měli stanovený plán, tento byl přehodnocen a byl přijat plán nový. Tento plán
vznikal v polovině roku 2019, v té době odbor dával požadavky na rozpočet pro rok 2020, takže se
požadovala srovnatelná částka odpovídající parametrům předchozího roku. Dlouhodobě to ročně
vycházelo na částku cca 150 mil. Kč na kalendářní rok. Nicméně spousta zakázek se rušila, spousta
auditovala a za podzim roku 2019 se nestihlo proto připravit dostatečné množství zakázek pro rok 2020.
Připravit zakázku většího rozsahu netrvá měsíc, je tam projektová příprava, příprava územního,
stavebního řízení… menší akce se dají samozřejmě připravit rychleji, nicméně větší objem zakázek se
začal připravovat až v průběhu roku 2020. Některé zakázky, se kterými se počítalo, např. Nádražní 4,
která měla být zahájena už na podzim 2020, se z důvodu výběrového řízení na zhotovitele, které se
protáhlo na několik měsíců, nepodařila se zahájit v plánovaných termínech. Problémy byly spojeny i
s realizací projektových dokumentací na byty, což je priorita oprav – tedy zaměření na opravy
dlouhodobě zanedbaného bytového fondu (velké množství volných neopravených bytů). Proto nebyly
některé finance vyčerpány tak, jak bylo plánováno. Vzhledem k tomu, že v roce 2020 se s velkým
nasazením pracovalo na přípravě zakázek, projektů .. tak nyní jsou ve fázi spuštění realizace, a proto je
i navrhováno navýšení rozpočtu na výdajové straně VHČ (viz další bod jednání), aby tyto připravené
projekt mohly být konečně zrealizovány. Proto je navrženo zapojení nevyčerpaného přebytku ve výši
80 mil. Kč do rozpočtu VHČ pro letošní rok. Využití je – na opravy bytů, zahájena byla oprava Nádražní
4, navýšení počtu domů, kde se bude opravovat ZTI, havarijní stavy, se kterými s původně nepočítalo.
Současně se pokračuje v projektových přípravách na další roky, což také musí být financováno.
Z hlediska financí k přebytku došlo kvůli zastavení akcí v roce 2019, celkovému přehodnocení plánů,
revizím postupů. V současnosti již OISBD funguje v normálním režimu, realizují se akce, pracuje se na
přípravě dalších pro rok 2022. Finance z let 2019, popř. 2020 budou dočerpány na realizaci oprav
(investic) realizovaných v roce 2021 a 2022. S dočerpáním nebude žádný problém, potřeba výrazně
překračuje finanční možnosti.
BcA. Kalousek – dotaz – v roce 2020 z důvodu, které pan Pacal vyjmenoval, na OISBD utratili 123 mil.
Kč a průměrně historicky ročně použili cca 150 mil. Kč, tak v roce 2021 je ambice těch 150 mil. Kč
zvednout na více než dvojnásobek na těch cca 316,5 mil. Kč?
Pan Pacal – čísla úplně neodpovídají, já celou dobu hovořím pouze o části VHČ týkající se OISBD –
pro OISBD je to 158 mil. Kč + nově 86 mil. Kč, tj. cca 245 mil. Kč, k tomu je nutno připočíst SNMČ
s jejich cca 70 mil. Kč. V součtu je to přes těch 300 mil. Kč. Připomenul, že je nutné, měli finanční
rezervu i na plánované akce, neboť bez finančního krytí nelze podepsat objednávky, uzavírat smlouvy
(i když se akce budou částečně realizovat letos a částečně v roce 2022). Předpokládá, že z těch 240 mil.
Kč bude do konce roku utraceno cca 200 mil. Kč, a těch 40 mim. Kč nebude utraceno, ale bude
zasmluvněno – tj. budou uzavřeny smlouvy, bude probíhat realizace, ale faktury budou proplaceny
v roce 2022.
BcA. Kalousek – peníze co jsou zasmluvněny, ale nejsou fyzicky utraceny, tak ty se počítají do zisku
VHČ nebo ne?
Ing. Matejov – pokud dojde jenom k uzavření smlouvy, je zachycen pouze závazek, ale nedojde
k čerpání – tj. neobjeví se to v nákladech, tak je to součástí zisku, který bychom čerpali v dalším roce.
Do čerpání se zařazuje jen to skutečné čerpání, tj. faktury, které v tom daném roce obdržíme.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.23.21.13, ze dne 25. 3. 2021, kterým vzal na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31. 12. 2020 a plán výnosů a nákladů vedlejší
hospodářské činnosti k 31. 12. 2020 a doporučil RMČ BS a ZMČ BS projednat výsledky hospodaření
městské části Brno-střed k 31. 12. 2020.

12. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2021
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen návrh úpravy plánu VHČ spočívající v navýšení položky
opravy z úrovně městské části o 86,89 mil. Kč. Navýšení je nutné z důvodu posunu realizace některých
zakázek z roku 2020 do roku 2021 (v roce 2020 nebyla ze schváleného plánu oprav vyčerpána částka
80,49 mil. Kč), zejména pak Nádražní 4 a vetší množství opravovaných bytů. Plánovaný záporný rozdíl
mezi výnosy a náklady ve výši 86,89 mil. Kč bude hrazen ze zisku VHČ z minulých let. K 31. 12. 2020
činil zůstatek účtu VHČ 267 mil. Kč.
Bod uvedla předsedkyně výboru, Mgr. Bc. Ladislava Macurová. Předkladatelem materiálu je Odbor
ekonomický MČ BS. Přítomen pan Petr Pacal, vedoucí OISBD.
Ing. Bílek – v minulém volebním období byla strategie opravovat po celých bytových domech a bralo
se to z hlediska stavebního, odborného i ekonomického jako výhodnější. Přetrvala tato ambice i dodnes?
Pan Pacal – ano takto se postupovalo, v současnosti se opravuje jeden dům, a to Vídeňská 11, nicméně
tato ambice byla velká a vycházela i z toho, že na účtu VHČ byly přebytky z předchozích let a tím, že
se nedělaly drobnější opravy, tak se vytvořilo dostatek finančních prostředků na to, aby se mohlo každý
rok cca 50 mil. Kč vyčlenit na opravu jednoho takového domu. V dlouhodobém horizontu toto není
možné, nejsme schopni ušetřit tolik peněz, bytový fond je natolik zchátralý a máme tolik požadavků na
opravy, že se jim musíme věnovat a nejsme schopni generovat každý rok takový zisk, abychom si mohli
dovolit opravit třeba 2 kompletní domy. U Vídeňské 11 jsme si již teď na opravy vzali půjčku od MMB
z Fondu bytové výstavby a máme i dotaci z Fondu bytové výstavby, proto se také Vídeňská 11 může
realizovat. Fond je však již vyčerpán a Město Brno již nepočítá s dotační politikou v této oblasti, spíše
se bude jednat o formu půjček do budoucna. Proto ani OISBD nepočítá z rozsáhlejšími rekonstrukcemi
– komplexními opravami celých domů.
Nová koncepce stávající koalice je zaměřena na opravy volných bytů, kterých je velké množství. Cílem
je maximální možné snížení počtu volných bytů – jejich oprava a nové pronajmutí – aby byty neležely
ladem, byty byly pronajaté a produkovali zisk. Další prioritou jsou opravy bytů a domů, které jsou
pronajaty a jejichž stav není dobrý. Samozřejmě je snaha vytipovat domy, ve kterých by se opravili
komplexně všechny ZTI a byty, protože je to z hlediska stavebního i investičního dobrá cesta, tj. oprava
vnitřních prostor domů, tak aby ZTI byly provedeny naráz, jednotně.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.23.21.14, ze dne 25. 3. 2021, kterým projednal
úpravu plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2021 a doporučil ZMČ BS ke schválení úpravu plánu
výnosů a nákladů VHČ na rok 2021.

13. Rozpočtová opatření č. 1, 3–5. Informace o přijatých RO
Finanční výbor byl seznámen s Rozpočtovými opatřeními č. 1, 3–5 na rok 2021, které byly schváleny
RMČ BS. Předkladatelem materiálu je Odbor ekonomický MČ BS.
Předmětná rozpočtová opatření zahrnovaly tyto úpravy rozpočtu:
Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 99. schůzi konané dne 25. 1. 2021
Výdaje
Odbor sociální a zdravotní Odbor sociální a zdravotní
2 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na nákup dálniční známky
Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 103. schůzi konané dne 15. 2. 2021
Příjmy

Odbor ekonomický
3 035 000 Kč – investiční transfer z rozpočtu města Brna na projekt Kadetka Žižkova – regenerace
Výdaje
Odbor ekonomický
Přesuny mezi dotačními položkami dle schválených smluv o poskytnutí dotace
Odbor životního prostředí
3 035 000 Kč – použití investičního transferu z rozpočtu města Brna na projekt Kadetka Žižkova –
regenerace
Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021 – schváleno RMČ BS na 104. schůzi konané dne 1. 3. 2021 Příjmy
Odbor ekonomický
230 445,26 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR – podíl EU
48 818,74 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR – podíl státního rozpočtu
541 256 Kč – neinvestiční transfer z Úřadu práce ČR
263 000 Kč – převody mezi městem a městskými částmi (OIEF), projekt Systematizace a zkvalitnění
systému řízení města Brna
Výdaje
Oddělení personální a mzdové
820 520 Kč – použití transferu z Úřadu práce ČR na platy veřejně prospěšných pracovníků
Kancelář tajemníka
263 000 Kč – použití transferu na projekt Systematizace a zkvalitnění systému řízení města Brna
Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2021 – projednáno RMČ BS na 107. schůzi konané dne 22. 3. 2021
Příjmy
Odbor ekonomický
585 000 Kč – neinvestiční přijatý transfer od města na zvýšené provozní náklady na svoz komunálního
odpadu v lokalitách Masarykova čtvrť – Staré Brno, Staré Brno - Štýřice a Veveří – Trnitá
86 000 Kč – neinvestiční přijatý transfer od města na realizaci projektu Městská galerie
Výdaje
Odbor právní a organizační
86 000 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu od města na realizaci projektu Městská galerie
Odbor životního prostředí
585 000 Kč – použití neinvestičního přijatého transferu od města na zvýšené provozní náklady na svoz
komunálního odpadu v lokalitách Masarykova čtvrť - Staré Brno, Staré Brno - Štýřice a Veveří – Trnitá.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.23.21.15, ze dne 25. 3. 2021, kterým vzal na vědomí
rozpočtová opatření č. 1, 3–5 na rok 2021.

14. Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021
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.
Příjmy
Odbor ekonomický
836 000 Kč – zapojení předpokládaného vyššího příjmu daně z VHČ za rok 2020 na autorský dozor
akce „SRAKH – rekonstrukce provozní budovy“ (581 000 Kč) a sanaci části havarijního svahu u ulice
Grohova (255 000 Kč).
15 000 000 Kč – zapojení zisku VHČ z minulých let na investice pro bytové domy.
Výdaje
Kancelář tajemníka
620 000 Kč – prostředky na mimořádný příspěvek na stravování v souladu s Kolektivní smlouvou, který
je financován ze zůstatku prostředků Sociálního fondu z minulých let.
Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
223 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru z položky opravy na rekonstrukce – ZŠ a MŠ Křídlovická
30b – rekonstrukce školní družiny (dodatek č. 1).

40 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na přípravu projektové dokumentace a podkladů na podání
žádosti o dotaci vypsané Národní sportovní agenturou pro ZŠ a MŠ Horní.
581 000 Kč – prostředky na autorský dozor akce „SRAKH – rekonstrukce provozní budovy“ –
financováno z předpokládaného vyššího příjmu daně z VHČ za rok 2020.
Odbor životního prostředí
-553 000 Kč – přesun úspory vlastních prostředků na svoz komunálního odpad, která vznikla přijetím
neinvestičního transferu od města na zvýšené provozní náklady na svoz komunálního odpadu v
lokalitách Masarykova čtvrť – Staré Brno, Staré Brno – Štýřice a Veveří – Trnitá.
36 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na průzkum podzemí v parku na Moravském náměstí z
důvodu objednání dodatečných prací souvisejících s objevenými podzemními prostorami bývalého
Německého domu, jako jsou:  geodetické zaměření prostor  statický posudek  stavebně technický
průzkum zdiva
517 000 Kč – přesun v rámci rozpočtu odboru na rekonstrukci parku na Moravském náměstí. Důvodem
jsou:  výdaje na realizaci tzv. nulté etapy spočívají v kácení, přesázení a ošetření stávajících dřevin vč.
autorského dozoru.  zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace na sanaci objevených
podzemních prostor bývalého Německého domu (vlastní sanaci bude hradit město)  administrace
podlimitní veřejné zakázky – rekonstrukce parku na Moravském náměstí
255 000 Kč – sanace části havarijního svahu u ulice Grohova (financováno z vyššího příjmu daně z
VHČ).
Odbor investiční a správy bytových domů
1 800 000 Kč – zapojení úspory z roku 2020 na výdajích spojených s tržnicí na Zelném trhu, která bude
použita na:  dovybavení kanceláří úřadu ochranou před koronavirem, např. plexiskla  nákup čističek
vzduchu, např. pro matriku, podatelnu, miniúřad  mobiliář pro veřejná prostranství na podporu
kulturních akcí a podnikatelů v oblasti pohostinství (sdílené zahrádky, lehátka, stolky, lavice, mlžítka)
15 000 000 Kč – zapojení zisku VHČ z minulých let na investice pro bytové domy. Navýšení je nutné
kvůli realizaci plánovaných investic na rekonstrukce domů a výtahů. Aktuální částka (46 mil. Kč) je již
téměř kompletně zarezervovaná na rekonstrukci domu Vídeňská 11. Příspěvek z Fondu bytové výstavby
a zápůjčka od města Brna na rekonstrukci domu Vídeňská 11 budou dostupné až po schválení finančního
vypořádání v červnu 2021. Zapojení dalších prostředků ze zisku VHČ z minulých let je tedy nutné, aby
bylo možné zahájit další veřejné zakázky na rekonstrukce bytových domů.
Financování
620 000 Kč – zapojení zůstatku Sociálního fondu na mimořádný příspěvek na stravování.
1 800 000 Kč – zapojení úspory z roku 2020 na výdajích spojených s tržnicí na Zelném trhu, která je
zapojena do rozpočtu Odboru investičního a správy bytových domů
Předkladatelem materiálu je Odbor ekonomický MČ BS. Bod představil Ing. Matejov, vedoucí OE.
BcA. Kalousek – jak se podařilo ušetřit na provozu Tržnice na Zelném trhu?
Ing. Matejov – především na položce opravy, kde byl vyčleněn 1 mil. Kč na opravu eskalátorů, tato
oprava se nezrealizovala v roce 2020. Tato částka je opět vyčleněna i v letošním rozpočtu, takže bude
použita z letošního rozpočtu. Další úspory byly na položce energií spojené s Tržnicí.
Finanční výbor ZMČ BS pro projednání přijal usnesení č. FV.23.21.16, ze dne 25. 3. 2021, kterým
doporučil RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení rozpočtové opatření č. 6 na rok 2021.

15. Informace o dotacích poskytovaných z rozpočtu MČ Brno-střed v letech 2019–2020
Finančnímu výboru ZMČ BS byl předložen přehled čerpání dotací v letech 2019–2020, včetně
vyhodnocení veřejnosprávní kontroly poskytnutých dotací v roce 2020. Bod uvedla předsedkyně
výboru, Mgr. Bc. Ladislava Macurová, s tím, že zpracování materiálu iniciovala ve vztahu k tomu, jak
probíhali v minulosti diskuse o problematice dotací. Byla řešena otázka, jakým způsobem bylo
ovlivněno čerpání dotací z dotačních programů MČ BS pandemií a opatřeními ji provázející. Jedná se

o informační materiál, který obsahuje srovnání počtu žádostí, skutečně čerpaných dotací v letech 2019
a 2020, včetně vyhodnocení veřejnoprávní kontroly v roce 2020.
Ing. Bílek – v posledních letech stoupá počet žadatelů, ale celkový objem financí zůstává stejný.
Žadatelé si žádají o poskytnutí dotace často až do maximální výše 50 tis. Kč, ale my je nemůžeme
uspokojit, proto jsou dotace schvalovány jen v nižších částkách, neodpovídacích požadavkům žadatelů.
Proto rozdělování dotací nefunguje. Navrhl zvážit změnu systému – navýšit celkové financování dotací,
nebo snížit maximální částku poskytované podpory např. 30 tis. Kč, aby zájemci o dotaci zbytečně
nežádali, a tak i nepočítali s vyššími finančními prostředky, než jsme schopni skutečně poskytnout.
Předsedkyně FV ZMČ BS – situace by se dala řešit i tak, že komise, popř. RMČ, které o dotaci rozhodují,
budou vybírat pro přiznání dotace jen určité obzvláště zajímavé projekty, které podpoří vyšší částkou,
namísto víceméně plošného přiznávání dotací s nižšími finančními částkami.
Ing. Bílek – navrhuje problematiku zvážit a k tématu se vrátit.
Finanční výbor po projednání přijal usnesení č. FV.23.21.17, ze dne 25. 3. 2021, kterým vzal na vědomí
informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-střed, které tvoří přílohu č. 6 tohoto materiálu.

V Brně, dne 05.04.2021
Příloha:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VHČ pohledávky
Saldo pohledávek HČ
Příloha 3.1 OSZ – odpisy
Příloha 3.2 OSZ – odpisy
Příloha 3.3 OSZ – odpisy
Informace o dotacích poskytovaných z rozpočtu MČ BS

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

Přehled zůstatků (SALDO) v HLAVNÍ ČINNOSTI MČ BS
k 31.12.2017
kód

ODPA POL odbor

1
024
025
026
027
038
044
049
113
115
116
118
211
222
233
238
241
337
339
342
343
347
349
589
591
592
596
597
598
600
604
608
609
628
629
632
633
635
638

0
6171
6171
6171
6171
6171
6171
3792
3745
3639
6171
0000
6171
1019
0000
0000
6171
4351
4356
4179
4351
4179
6171
6171
6171
6171
3612
6171
3612
6171
6171
6171
6171
0000
0000
0000
0000
0000
6171

text

1361 OPO opis kopis, stejnopis
2132 OISBD nájemné občanské kluby
2132 OISBD Dlouhodobé nájemné-ostatní nájmy
2132 OISBD Krátkod. nájemné - společ. centrum
2132 OISBD Dlouhodobé nájemné-občanské kluby
2111 TAJ Úhrady za činnost v samostatné působnosti
2139 OISBD Dlouhodobý pronájem vitrín
2111 STA Propagační služby - osvětová eko. kampaň
2131 ŽP Dlouhodobý pronájem pozemků ŽP
2111 ŽP Poplatek veřejné WC
2212 ŽP Pokuty za přestupky ŽP
1343 ŽP MP - Za zábor ve veřejné zeleni
2324 OISBD Dobropisy, vymožené nedoplatky
2131 OISBD Pronájem pozemků - zahrady
1347 OD MP - za provozování VLT
1341 ŽP MP - Za psa
2212 OD Pokuty z hracích automatů
2111 PSL Pečovatelská služba
2111 PSL Centrum denních služeb
2229 SZ Přeplatky soc. dávek - důchodci
2111 PSL Pečovatelská služba
2229 SZ Přeplatek soc. dávek - nezaměstnaní
2212 SZ Pokuty SZ
2131 OD Pronájem pozemků MK
2131 OD Pronájem pozemků MK-dlouhodobý
2212 OISBD Smluvní pokuty - OISBD
3112 OD Prodej bytových a nebytových vymezených jednotek
2131 OD Pronájem pozemků MK-Kamenná kol.
3111 OD Prodej pozemků k bytovému fondu
2212 OD Kauce za odložené kolaudace
2212 OD Pokuty dle silničního zákona
2212 OD Pokuty za přestupky OS
2212 OD Pořádkové pokuty dle správního řádu
1343 OD MP - Za užívání veřejného prostranství
1343 OD MP - Za stánkový prodej
1342 OD PO - Pronájem stánky - Zelný trh
1345 OD MP - Poplatek z ubytovací kapacity
1344 OD MP - Ze vstupného
2212 OD Pokuty za nedodržení oznamovací povinnosti

Saldo účetní

12 914,00
5 810,00
1 412 624,16
3 400,00
-2 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
16 300,00
784 510,00
523 117,28
12 574,15
403 899,00
501 331,80
70 000,00
1 167,00
0,00
5 442,00
48 168,00
442 258,00
263 480,00
4 060,00
289 646,00
324 333,42
6 054 072,00

5 974,00
0,00
32 000,00
1 244 101,53
561 374,00
25 000,00
1 158 088,00
257 743,00
39 974,00
34 861,10

k 31. 12. 2019

k 31.12.2018

Saldo splátkové
12 914,00
5 810,00
1 269 124,16
3 400,00
-2 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
16 100,00
788 710,00
523 117,28
13 609,40
403 899,00
484 872,80
70 000,00
1 167,00
0,00
5 442,00

39 203,00
442 258,00
263 480,00
4 060,00
288 566,00
324 333,42
0,00
5 974,00
0,00
32 000,00
1 206 101,53
560 104,00
25 000,00
895 001,00
188 873,00
22 965,00
28 801,10

Saldo účetní

255,00
53,91
1 466 400,16
3 400,00
-2 000,00
32 364,00
12 000,00
0,00
0,00
320,00
15 600,00
46 021,00
523 117,28
13 357,69
392 282,00
584 778,09
70 000,00
1 167,00
-2 136,00
5 442,00
19 519,00
395 060,00
297 980,00
4 060,00
293 349,00
324 333,42
3 301 000,00

6 060,00
0,00
0,00
1 250 101,53
568 346,00
25 000,00
1 963 932,00
307 923,00
134 352,00
26 506,00

Saldo splátkové
255,00
-3 696,09
1 319 313,16
3 400,00
-2 000,00
32 364,00
12 000,00
0,00
0,00
320,00
15 600,00
38 821,00
523 117,28
13 357,00
392 282,00
576 841,09
70 000,00
1 167,00
-2 136,00
5 442,00

19 519,00
395 000,00
293 980,00
4 060,00
293 349,00
324 333,42
3 301 000,00
2 751,00
0,00
0,00
1 245 101,53
568 346,00
25 000,00
997 502,00
264 123,00
134 352,00
26 506,00

9 536,00

9 536,00

99 553,00

9 536,00

146 000,00

121 000,00

120 987,99

120 987,99

Saldo účetní
2 886,00
40,00
1 321 371,16
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112 500,00
1 120,00
15 100,00
142 610,00
523 117,28
18 039,20
392 282,00
634 592,33
70 000,00
0,00
0,00
5 442,00
15 527,00
98 075,08
228 330,00
-1 240,00
267 785,00
418 333,42
6 427 000,00
26 053,00
0,00
0,00
1 253 636,53
554 346,00
25 000,00
1 217 150,00
276 718,00
73 530,00
10 000,00
9 536,00
110 399,94

Saldo splátkové
2 886,00
40,00
1 321 371,16
7 760,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
112 500,00
1 050,00
15 100,00
150 030,00
523 117,28
19 696,06
410 224,00
650 307,33
70 000,00
0,00
0,00
5 442,00
11 184,00
99 075,08
216 400,00
-1 240,00
272 575,00
418 333,42
2 300 000,00
26 053,00
0,00
0,00
1 225 670,53
556 446,00
25 000,00
890 076,00
207 135,00
81 825,00
10 000,00
13 600,00
110 399,94

k 31. 12. 2020
Saldo účetní

Saldo splátkové

0,00

0,00

2 006 748,96

1 324 173,16

4 000,00
0,00
2 168,00
0,00
28 452,00
150,00
11 100,00
244 510,00
523 117,28
13 478,62
392 282,00
780 824,08
70 000,00
10 000,00
1 230,00
0,00
49 462,00
81 893,70
264 230,00
0,00
257 989,00
392 333,42
9 475 501,00
3 535,00
0,00
0,00
1 361 864,17
503 346,00
25 000,00
1 433 469,96
226 713,00
94 391,00
21 169,00
6 596,00
110 087,88

0,00
0,00
0,00
0,00
28 452,00
150,00
15 100,00
251 930,00
523 117,28
22 273,39
410 224,00
792 141,63
70 000,00
10 000,00
1 230,00
0,00
45 054,00
81 893,70
257 800,00
0,00
276 445,00
392 333,42
0,00
6 545,00
0,00
0,00
1 328 898,17
495 446,00
25 000,00
853 788,96
204 390,00
113 957,00
28 798,00
10 660,00
110 087,88

k 31.12.2017
kód

ODPA POL odbor

641
658
661
663
665
666
667
668
669
808
811
819
820
821
824
914
916
924
926
927

0000
0000
0000
0000
2141
2141
2141
0000
0000
2169
2169
6171
6171
6171
6171
3113
6171
3113
3113
3113

1343
1343
1343
1343
2111
2133
2133
1343
1343
2212
2324
2324
2212
2324
2212
2324
2212
2132
2132
2132

OD
OD
OD
OD
OD
OPO
OD
OD
OD
SÚ
SÚ
OPO
OPO
OPO
OPO
ŠK
ŠK
ŠK
ŠK
ŠK

text
MP - Za výdej povolení vyhrazeného park.
MP - Za zábor veřejného prostranství
MP - Za stánkové místo-Zelný trh
MP - Za užívání veřej.prostranství - Květinářská
MP - Poplatek za služby Zelný trh (s DPH)
OPO - Pronájem stánky - Zelný trh
Pronájem - stolky a deštníky Zelný trh (s DPH)
MP - Restaurační zahrádky
MP - Za užívání veřej.prostranství - Výkopy
Pokuty dle stavebního zákona-sankce
Náklady přestupkového řízení VR
Poplatek za zabavení TR
Pokuty TR
Náklady přestupkového řízení TR
Pořádková pokuta
Náhrady škodních událostí
Pokuty ŠK
Nájemné za školní byty ZŠ
Nájemné SO za školní prost.-dlouhod.
Nájemné OR
SOUČTY

VYSVĚTL. ZKRATEK:
Saldo účetní - jedná se o předepsané předpisy, i před splatností
Saldo splátkové - jedná se o zůstatky na předpisech, které jsou již po splatnosti
OISBD - Odbor investiční a správy bytových domů
ŽP - Odbor životního prostředí
OPO - Odbor právní a organizační
ŠK - Odbor školství, sportu, kultury a mládeže
STA - Sekretariát starosty
MP - Místní poplatky
SÚ - Stavební úřad
TR - Trestní řád (Přestupky)
SO - Soukromé organizace
PV - Platební výměr

Saldo účetní

k 31. 12. 2019

k 31.12.2018

Saldo splátkové

Saldo účetní

Saldo splátkové

1 676 595,00

601 798,00

588 309,00
47 715,52
67 655,00
0,00
2 456,00
0,00
0,00
570 668,00

755 713,00

920 185,00
41 930,52
60 127,00
0,00
2 456,00
0,00
0,00
718 948,00

40 264,00

33 480,00

36 000,00

36 000,00

55 000,00

55 000,00

89 000,00

89 000,00

-3 000,00

-3 000,00
20 464,46
2 868 272,14

-2 000,00
3 981 523,51

-2 000,00
26 291,46
3 888 923,51

191 330,06

188 330,06

194 830,06

191 830,06

13 600,00

13 600,00

61 904,00

13 600,00
171 858,66
145 500,00
24 848,00
61 904,00

20 896 006,98

12 922 482,53

1 727 369,00
47 715,52
67 655,00
0,00
2 456,00
0,00
0,00

20 464,46
3 022 372,14

172 972,36
145 500,00
24 848,00

Saldo účetní

Saldo splátkové

k 31. 12. 2020
Saldo účetní

Saldo splátkové

1,00

13 600,00
172 972,36
148 500,00
14 818,00
61 904,00
1,00

446 014,00
73 855,52
60 037,00
0,00
60,00
0,00
0,00
539 522,00
37 728,00
109 000,00
0,00
43 498,46
3 733 776,15
102 330,06
11 600,00
172 972,36
147 500,00
24 665,00
61 904,00
0,00

326 180,00
51 892,00
60 127,00
0,00
4 200,00
0,00
0,00
586 509,00
36 000,00
265 000,00
0,00
46 623,46
3 656 236,48
91 830,06
11 600,00
172 972,36
147 500,00
24 665,00
61 904,00
0,00

593 426,00
56 775,52
47 477,00
0,00
1 320,00
0,00
0,00
532 832,00
37 722,00
269 000,00
1 000,00
57 543,46
5 443 717,15
133 846,06
9 900,00
172 972,36
143 969,49
2 882,00
61 904,00
0,00

406 696,00
61 552,00
65 687,00
0,00
1 320,00
0,00
0,00
554 259,00
37 722,00
270 000,00
1 000,00
60 543,46
5 323 077,48
133 646,06
9 900,00
172 972,36
143 969,49
2 882,00
61 904,00
0,00

19 574 746,98

17 407 381,29

19 819 342,49

15 297 296,16

25 961 929,11

14 987 019,44

41 930,52
60 127,00
0,00
2 456,00
0,00
0,00

26 291,46

172 972,36
148 500,00
14 818,00
61 904,00

Příloha č. 6

Informace o dotacích poskytovaných z rozpočtu MČ Brno-střed v letech 2019–2020

Evidováno žádostí
Požadované částky
Realizované projekty s podporou MČ BS
Celková finanční podpora MČ BS

2019
162
5 729 513 Kč
137
2 270 000 Kč

2020
163
5 701 750 Kč
104
1 813 000 Kč

Rozpis čerpání v jednotlivých dotačních programech
KULTURA, SPORT, VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A
OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
PÉČE O ZELEŇ
FREE WC
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

2019
2020
1 500 000 Kč 1 313 000 Kč
452 900 Kč

449 000 Kč

4 000 Kč
70 000 Kč
243 100 Kč

0 Kč
0 Kč
51 000 Kč

Pozn. V roce 2020 nebyly v rámci programů PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A PÉČE O ZELEŇ a FREE WC evidovány žádné žádosti.
Veřejnosprávní kontrolu vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu MČ BS vykonává
Oddělení vnitřního auditu a kontroly MČ BS.
V roce 2020 bylo uzavřeno 104 veřejnoprávních smluv s příjemci dotace a vyplaceno 1,8 mil.
Kč z rozpočtu MČ BS (Odbor ekonomický) převážně neziskovým organizacím v rámci
dotačních programů (1 individuální dotace). Oproti minulému roku 2019 tak bylo uzavřeno o
33 smluv méně a vyplaceno o 457 tis. Kč méně. Rozdělení poskytnutých dotací dle odvětví je
znázorněno v níže uvedeném grafu.

Výdaje z rozpočtu MČ BS v roce 2020 v rámci dotačních programů dle
oblastí a individuální dotace
51 000 Kč

0 Kč

449 000 Kč

1 313 000 Kč

KULTURA, SPORT, VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ A OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
PODPORA AKTIVIT V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PÉČE O ZELEŇ
FREE WC
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Při kontrole vyúčtování dotací vyplacených v roce 2020 z rozpočtu MČ BS byly zjištěny
některé nedostatky, které byly odstraněny v rámci komunikace s příjemci dotace ve fázi
vyúčtování. Jednalo se zejména o nedodržení podmínek daných veřejnoprávní smlouvou
(chybějící doklady potvrzující čerpání dotace, nedostatečně označené doklady, nedodržení
termínu vyúčtování nebo termínu čerpání dotace aj.), což je definováno dle § 22 zákona č.
250/2000 Sb., jako porušení rozpočtové kázně a v konečném důsledku, pokud příjemce
nezjedná nápravu, musí poskytovatel požadovat vrácení poskytnuté dotace včetně penále.

