Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

24. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, poskytnutí účelového
neinvestičního transferu městské části Brno-Medlánky na
památkovou obnovu zvonice Kytnerova - návrh rozpočtového
opatření
Anotace
Zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na památkovou obnovu zvonice Kytnerova.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje
1. poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Medlánky ve výši
200.000 Kč na památkovou obnovu zvonice na ulici Kytnerova s termínem
vyúčtování 21.11.2022,
2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ....... tohoto zápisu, z
důvodu financování památkové obnovy zvonice.

Stanoviska
Materiál byl projednán na R8/216. schůzi Rady města Brna dne 27.4.2022 a doporučen ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání na zasedání Finančního výboru ZMB, které se koná dne
11.5.2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing.arch. Martin Zedníček
vedoucí odboru - Odbor památkové péče
9.5.2022 v 11:49
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Sestava vytvořena 9.5.2022 v 11:49
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
9.5.2022 v 11:04

Sestava vytvořena 9.5.2022 v 11:49
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Důvodová zpráva:
Na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/27 konaném dne 25.5.2021 bylo schváleno poskytnutí
neinvestičního transferu MČ Brno-Medlánky na památkovou obnovu zvonice na ulici Kytnerova ve výši
200.000 Kč. Transfer nebyl v roce 2021 čerpán a MČ Brno-Medlánky požádala o jeho převedení do
rozpočtu na rok 2022. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání Z8/34 konaném dne 7.12.2021
schválilo tvorbu rezervy na památkovou obnovu zvonice Kytnerova ve výši 200.000 Kč ve Fondu rezerv a
rozvoje. Finanční prostředky z rezervy budou nyní rozpočtovým opatřením zapojeny do rozpočtu na rok
2022 v plné výši a využity pro stanovený účel.

Hlasování v RMB:

23. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje, poskytnutí účelového neinvestičního transferu městské části
Brno-Medlánky na památkovou obnovu zvonice Kytnerova - návrh rozpočtového opatření
Bylo hlasováno bez rozpravy.
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
1. poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Medlánky ve výši 200.000 Kč na
památkovou obnovu zvonice na ulici Kytnerova,
2.

rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu financování památkové obnovy zvonice.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 11 členy.
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Příloha

Rozpočtové opatření
v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení
ORJ
§ pol.
7500

6330

ÚZ

ORG

Věcná náplň
7750 Neinvestiční převody mezi městem a jeho městskými částmi

5347

Neinvestiční transfer MČ Brno-Medlánky, Kytnerova - památková obnova zvonice
Financování - zvýšení
ORJ
§ pol.

1700

8115

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (rezerva Kytnerova - památková obnova zvonice,
MČ Brno-Medlánky)

Upr. rozpočet Úprava
Rozpočet
k 11.5.2022 rozpočtu + - po změně
200
200
200

200

Upr. rozpočet Úprava
Rozpočet
k 11.5.2022 rozpočtu + - po změně
200

200
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