Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

Návrh rozpočtového opatření - zajištění financování mimořádných
výdajů na dohody v souvislosti s pomocí ukrajinským uprchlíkům
Anotace
Materiál řeší zajištění finančních prostředků na dohody o provedení práce na tlumočení a pedagogickou
činnost v souvislosti s pomocí ukrajinským uprchlíkům.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, na zajištění
financování mimořádných výdajů na dohody v souvislosti s pomocí ukrajinským
uprchlíkům.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na R8/211. schůzi konané dne 30. 3. 2022.
Hlasování: 6 pro - 0 proti - 0 se zdržel z 6 členů. Usnesení bylo přijato.
Materiál nebyl projednán ve Finančním výboru ZMB z časových důvodů.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA
vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže
1.4.2022 v 08:38
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
1.4.2022 v 09:25

Sestava vytvořena 1.4.2022 v 09:25
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Důvodová zpráva
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna předkládá Zastupitelstvu města Brna materiál
řešící začlenění finančních prostředků na dohody o provedení práce na tlumočení a
pedagogickou činnost v souvislosti s pomocí ukrajinským uprchlíkům do rozpočtu Odboru
vnitřních věcí.
V rámci zajištění urgentních úkolů spojených s příchodem občanů Ukrajiny do České republiky
se plánuje pro potřeby Odboru školství a mládeže uzavřít cca 84 dohod o provedení práce na
zajištění činností spojených se vzděláváním ukrajinských dětí a tlumočením, a to na období
březen–červen 2022. Rozsah práce bude sjednán ve výši max. 300 hodin za sjednané období,
s průměrnou hodinovou sazbou 160,- Kč.
Náklady na tyto činnosti se předpokládají ve výši cca 4 100 tis. Kč. Uzavření dohod, včetně
nákladů na dohody o provedení práce byly schváleny primátorkou města Brna.
Součástí materiálu je rozpočtové opatření, kterým budou finanční prostředky převedeny do
rozpočtu Odboru vnitřních věcí.
Materiál nebyl předložen KVV RMB z časových důvodů.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Rada města Brna návrh projednala na své schůzi R8/211 dne 30. 3. 2022. Schváleno
jednomyslně 6 členy.
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Rozpočtové opatření
v tis. Kč
Běžné výdaje - zvýšení
ORJ
§
pol.
3200

6221

5021

3200
3200

6221
6221

5031
5032

Financování - zvýšení
ORJ
§
pol.
1700

8115

ÚZ

ORG

Věcná náplň

7320 Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
7320 zaměstnanosti
7320 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

ÚZ

ORG

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

Upr. rozpočet
k 23.3.2022
0

Úprava
rozpočtu + 4 100

Rozpočet
po změně
4 100

0
0

100
40

100
40

Upr. rozpočet
k 23.3.2022
-391 299

Úprava
rozpočtu + 4 240

Rozpočet
po změně
-387 059
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