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

20. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru
sociálních služeb, příspěvkové organizaci, úprava rozpočtu
Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na rok 2022 –
uprchlická krize; návrh rozpočtového opatření
Anotace
Předmětem materiálu je poskytnutí neinvestičního transferu Centru sociálních služeb, p.o. na refundaci
nákladů spojených s provozem nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny v areálu židenických kasáren.
Náklady jsou kalkulovány na 650 tis. Kč/měsíc, předpokládaná doba poskytnutí ubytování je do konce
roku 2022. Celkové náklady jsou kvalifikovaných odhadem vyčísleny na 6,2 mil. Kč. Dále pak navýšení
rozpočtu Odboru sociální péče o částku 3,8 mil. Kč určené pro operativní řešení situace z důvodu
nenadálých okolností, které odbor není schopný pokrýt s ohledem na svůj schválený rozpočet.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

poskytnutí neinvestičního příspěvku Centru sociálních služeb, příspěvkové
organizaci, se sídlem Sejkorova 2723/6, Židenice, 636 00 Brno, IČO:
70887039 ve výši 6 200 tis. Kč na refundaci nákladů spojených s provozem
nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny v areálu židenických kasáren, s
termínem vyúčtování do 15. 1. 2023
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto
zápisu, z důvodu navýšení finančních prostředků o 6,2 mil. Kč Centru
sociálních služeb, příspěvkové organizaci a 3,8 mil. Kč určené pro Odbor
sociální péče Magistrátu města Brna

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na schůzi č. R8/209 dne 23.03. 2022. Schváleno jednomyslně
10 členy.
Finanční výbor ZMB materiál projednal dne 30.03.2022. Výpis usnesení Finančního výboru bude
ZMB předložen písemně.
Podpis zpracovatele pro archivaci
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Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

PaedDr. Jan Polák CSc.
vedoucí odboru - Odbor sociální péče
28.3.2022 v 15:44
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
29.3.2022 v 03:25
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Důvodová zpráva
S ohledem na válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou federací a tím spojený příliv uprchlíků reaguje
město na poskytnutí ubytování na přechodnou dobu. Centrum sociálních služeb připravilo objekt
v areálu židenických kasáren pro poskytnutí nouzového ubytování 208 uprchlíkům. Budova bude
využita do konce roku 2022. Předpokládané náklady činí 650 tis. Kč/měsíc, celkové náklady dosahují
6,2 mil. Kč, jedná se o kvalifikovaný odhad. Z tohoto důvodu Odbor sociální péče MMB
navrhuje poskytnutí příspěvku na refundaci nákladů spojených s provozem objektu Centru sociálních
služeb.
Předmětem materiálu je i navýšení rozpočtu odboru sociální péče o částku 3,8 mil. Kč určené pro
operativní řešení situace z důvodu nenadálých okolností, které odbor není schopný pokrýt s ohledem
na svůj schválený rozpočet.
O konkrétním využití částky bude rozhodovat Rada města Brna, případně Odbor sociální péče MMB,
půjde-li o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Zdroj financování: Fond rezerv a rozvoje - Rezervy k vykrytí potřeb roku 2022 (ORJ 1700, pol. 8115).
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Rada města Brna dne 23. 3. 2022.
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pro

pro

pro

-----

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Strana 4 / 5

Rozpočtové opatření
v tis. Kč
Běžné výdaje– zvýšení
ORJ

§

pol.

7200
7200

6221
6221

5331
5194

ÚZ

ORG
9130
7720

Věcná náplň
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Centrum sociálních služeb, p.o.
Výdaje na věcné dary

Financování - zvýšení
ORJ
1700

§

pol.
8115

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (Rezerva k vykrytí potřeb roku 2022)

Upr. rozpočet
k 15.3.2022
0
0

Úprava
Rozpočet po
rozpočtu +/změně
6 200
6 200
3 800
3 800

Upr. rozpočet
k 15.3.2022
-413 299

Úprava
Rozpočet po
rozpočtu +/změně
10 000
-403 299

Strana 5 / 5

