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

30. Návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Anotace
Rozpočtové opatření řeší navýšení finančních prostředků určených na zajištění provozu systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu
zvýšení cen ve smlouvě o dílo č. 51049046 - zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, způsobené vlivem zakalkulování zvýšených
nákladů na pohonné hmoty a dále vyššími náklady na koncová zařízení (nebezpečné odpady).

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ……… tohoto zápisu, z
důvodu zajištění provozu sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi R8/215 konané dne 20. dubna 2022.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
Finanční výbor ZMB projednal na zasedání dne 11. května 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
9.5.2022 v 09:06
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel, vz. Ing. Martin Vaněček
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
9.5.2022 v 11:55

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládán návrh rozpočtového opatření na zajištění provozu
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Rozpočtové opatření řeší navýšení finančních prostředků ve vazbě na dodatek č. 25 smlouvy o
dílo č. 51049046 - zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, v rámci kterého jsou zvýšeny některé ceny
v ceníku související se zvýšenými náklady na pohonné hmoty a navýšení cen koncových
zařízení (skládka, kompostárny, likvidace nebezpečných odpadů apod.).
Dle kalkulací svozové společnosti SAKO Brno by navýšení výdajů souvisejících se zvýšenými
náklady na pohonné hmoty za celý kalendářní rok pro sběr a svoz SKO činilo 5.980 tis. Kč vč.
DPH, pro svoz velkoobjemových kontejnerů by činilo 12.420 tis. Kč vč. DPH a pro sběr a svoz
separovaného odpadu by činilo 6.400 tis. Kč bez DPH. Navýšení výdajů souvisejících se
zvýšením ceny za sběr nebezpečných odpadů (zvýšení z 15 na 28 Kč/kg bez DPH při 140
tunách) by činilo 2.093 tis. Kč vč. DPH.
V období květen až listopad 2022 (7 měsíců) budou tedy vyšší výdaje na sběr a svoz SKO o
3.488 tis. Kč včetně DPH (zaokrouhleně 3.500 tis. Kč), na svoz velkoobjemových kontejnerů
o 7.245 tis. Kč včetně DPH (zaokrouhleně 7.300 tis. Kč), na sběr a svoz separovaného odpadu
o 3.733 tis. Kč bez DPH (zaokrouhleně 3.800 tis. Kč) a na sběr nebezpečných odpadů o 1.220
tis. Kč vč. DPH (zaokrouhleně 1.300 tis. Kč). Celkem tedy budou výdaje vyšší o 15.900 tis.
Kč.
K pokrytí těchto zvýšených výdajů budou využity finanční prostředky Fondu rezerv a rozvoje.
Materiál nepodléhá projednání v Komisi životního prostředí RMB.
Rada města Brna projednala na schůzi R8/215 konané dne 20. dubna 2022.
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle
tabulky, z důvodu zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Rozpočtové opatření
Financování - zvýšení
ORJ
§
pol.
1700

ORG

6330

pol.

ÚZ

ORG

4131

Běžné výdaje - zvýšení
ORJ
§
pol.
4200

3722

5169

4200

3725

5169

Věcná náplň
Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva k vykrytí potřeb roku 2022

8115

Příjmy - snížení
ORJ
§
1700

ÚZ

Věcná náplň
Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti

ÚZ

ORG
6043
6490
6046

Věcná náplň
Nákup ostatních služeb
ve j.n.: Sběr a svoz KO vč. údržby nádob - SAKO Brno, a.s.
ve j.n.: Sběr a svoz bioodpadu - SAKO Brno
Nákup ostatních služeb
ve j.n.: Provoz SSO, SD a NSKO

v tis. Kč
Upr. rozpočet
Úprava
k 12.04.2022
rozpočtu + -391 169
15 900

Rozpočet
po změně
-375 269

Upr. rozpočet
Úprava
k 12.04.2022
rozpočtu + 931 091
-3 800

Rozpočet
po změně
927 291

Upr. rozpočet
Úprava
k 12.04.2022
rozpočtu + 181 608
4 000
173 368
3 500
8 240
500
152 084
8 100
80 066
8 100

Rozpočet
po změně
185 608
176 868
8 740
160 184
88 166
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