Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

33. Návrh rozpočtových opatření – zajištění financování nákupu
velkoobjemových CAS v roce 2023 a zapojení nedočerpaných
kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB z roku 2021 do
rozpočtu města Brna na rok 2022
Anotace
V rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí byly na rok 2022 vyčleněny finanční prostředky na nákup 2 ks
velkokapacitních CAS pro HZS JmK. Vzhledem k termínu dodání 14 měsíců, je nutno potřebné
kapitálové finanční prostředky převést do roku 2023. Dále je navrhováno zapojení části nedočerpaných
kapitálových finančních prostředků OVV (245 tis. Kč) z roku 2021 do rozpočtu na rok 2022 z důvodu
potřeby navýšení prostředků na nákup vozidla pro Magistrát města Brna.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- rozpočtové opatření dle tabulky č. 1, která tvoří přílohu č. ...... tohoto zápisu, z
důvodu zajištění financování nákupu velkoobjemových CAS v roce 2023
- rozpočtové opatření dle tabulky č. 2, která tvoří přílohu č. ...... tohoto zápisu, z
důvodu zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB z
roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/223. konané dne 8. 6. 2022.
Finanční výbor projedná dne 15. 6. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí
14.6.2022 v 10:48
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík
vedoucí úseku - Úsek tajemníka
14.6.2022 v 10:47

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Důvodová zpráva
V rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB byly pro rok 2022 mimo jiné vyčleněny finanční
prostředky na nákup 2 velkoobjemových CAS pro HZS JmK. Odbor vnitřních věcí tedy provedl výběrové
řízení na dodání těchto vozidel a Rada města Brna na své R8/216. schůzi konané dne 27. dubna 2022
schválila jeho výsledek a kupní smlouvu. Tato kupní smlouva byla uzavřena dne
18. května 2022 s termínem dodání do 14 měsíců od podpisu smlouvy, tj. do 18. července 2023.
Z tohoto důvodu je nutno finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na rok 2022 a určené na nákup
velkoobjemových CAS převést do roku 2023. Tímto rozpočtovým opatřením nejsou požadovány žádné
další finanční prostředky, dochází pouze k jejich přesunu z rozpočtu roku 2022 k využití v roce 2023.
Dále byly v rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB v roce 2021 vyčleněny finanční prostředky
na nákup vozidla ve výši 1 mil Kč. Vozidlo bylo zakoupeno za 755 tis. Kč a v rozpočtu OVV na rok 2021
zůstala na nákup vozidla nedočerpána částka 245 tis. Kč. Pro rok 2022 má Odbor vnitřních věcí
v rozpočtu vyčleněnou na obnovu vozového parku částku 700 tis. Kč. Vzhledem k vzrůstajícím cenám
se však tato částka jeví jako nedostatečná, proto OVV požádal o možnost zapojení nedočerpaných
kapitálových výdajů ve výši 245 tis. Kč z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022. Požadavek
byl odsouhlasen Poradou vedení na jejím jednání konaném dne 2. 5. 2022.
Nyní Odbor vnitřních věcí na základě výše uvedených skutečností navrhuje Radě města Brna doporučit
Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtová opatření dle přiložených tabulek. Finančnímu výboru
bude materiál předložen k projednání na schůzi konané 15. 6. 2022.
Odbor vnitřních věcí na základě výše uvedených skutečností předkládá Zastupitelstvu města Brna
ke schválení rozpočtová opatření dle přiložených tabulek. Materiál nepodléhá projednání v komisích
RMB. Rada města Brna materiál projednala a schválila na své R8/223. schůzi konané 8. 6. 2022.
Finančnímu výboru je materiál předložen k projednání na schůzi konané 15. 6. 2022.
Stanoviska dotčených orgánů:

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 projednala na schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022.
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Finanční výbor projedná dne 15. 6. 2022.

Strana 4 / 6

Kapitálové výdaje - snížení
ORJ
§
Pol.
ÚZ
3200

5511

6123

Financování - snížení
ORJ
§
Pol.
1700

8113

Rozpočtové opatření č. 1
ORG

Věcná náplň

3000 Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky
ÚZ

ORG

Věcná náplň
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 19. 5. 2022
18 000

Úprava
rozpočtu + -17 616

Rozpočet
po změně
384

Upr. rozpočet
k 19. 5. 2022
3 000 000

Úprava
rozpočtu + -17 616

Rozpočet
po změně
2 982 384
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Rozpočtové opatření č. 2
v tis. Kč
Kapitálové výdaje - zvýšení
ORJ
§
pol.
3200

6171

6123

Financování - zvýšení
ORJ
§
pol.
1700

ÚZ

8115

ORG

Věcná náplň

3000 Nestavební investice OVV; Dopravní prostředky

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2021 k využití v
roce 2022

Upr. rozpočet
k 19.5.2022
1 790

Upr. rozpočet
k 19.5.2022
117 440

Úprava
rozpočtu + 245

Úprava
rozpočtu + 245

Rozpočet
po změně
2 035

Rozpočet
po změně
117 685
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