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

36. Návrh rozpočtového opatření – pokrytí zvýšených výdajů na
elektrickou energii Odboru investičního MMB
Anotace
Materiál řeší finanční krytí závazku statutárního města Brna vůči společnosti Technické sítě Brno,
akciová společnost vyplývající ze smlouvy č. 5614170454 ve věci zvýšených výdajů na elektrickou energii
v roce 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu z důvodu
pokrytí zvýšených výdajů na elektrickou energii Odboru investičního MMB.

Stanoviska
Materiál bude předložen na schůzi Rady města Brna a Finanční výbor Zastupitelstva města Brna,
obojí konané dne 15.6.2022. Stanoviska budou sdělena.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí odboru - Odbor investiční
14.6.2022 v 06:45
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
14.6.2022 v 06:03

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Důvodová zpráva
Odbor investiční MMB předkládá návrh na úpravu běžných výdajů města v roce 2022 tak, aby
došlo k zajištění finančních prostředků na poskytnutí:
ORG 6112 Smlouva o provozování veřejného a slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve
městě Brně – 22.500 tis. Kč
Na základě ustanovení smlouvy č. 5614170454 se společností Technické sítě Brno, akciová
společnost je společnost oprávněna provést novou kalkulaci sazby na jedno světelné místo a
den, pokud se některá ze strategických položek (el.energie a materiál) navýší o více jak 10 %.
Pro rok 2022 činí toto navýšení 36.000 tis.Kč. Finanční vyrovnání tohoto navýšení ze strany
statutárního města Brna je řešeno schválením rozpočtového opatření, tentokráte ve dvou
krocích – první část nákladů již byla kompenzována Z8/37. zasedáním Zastupitelstva města Brna
dne 5.4.2022 schválením rozpočtového opatření a předkládaným návrhem na provedení
rozpočtového opatření v tomto materiálu dojde ke kompenzaci zbylé části ve výši 22.500 tis.Kč.
Zdrojem finančního krytí je zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje k
financování běžných výdajů Odboru investičního MMB.
Schválení návrhu dodatku ke smlouvě č. 5614170454 se společností Technické sítě Brno,
akciová společnost o provozování (navýšení sazby úplaty za provozování 1 světelné místo/den)
je v kompetenci Rady města Brna, kam bude předložen samostatný materiál.
Materiál nepodléhá schválení v komisích Rady města Brna.
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v tis. Kč

Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - zvýšení
ORJ
5600

§

Položka

3631

ÚZ

Věcná náplň

ORG
Nákup ostatních služeb

5169

6112 ve jn. Smlouva o provozu a obstarání veřejného a slavnostního osvětlení, vánoční výzdoba - TSB, a.s.

Upr. rozpočet
k 3.6.2022

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

222 747

22 500

245 247

222 747

22 500

245 247

Financování - zvýšení
ORJ
1700

§

Položka
8115

ÚZ

ORG

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

Upr. rozpočet
k 3.6.2022
-362 431

Úprava
rozpočtu + 22 500

Rozpočet
po změně
-339 931
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