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

44. Návrh rozpočtového opatření - zapojení Fondu rezerv a rozvoje
k financování kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže
MMB
Anotace
Materiál řeší zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje k financování kapitálových výdajů
Odboru školství a mládeže MMB v roce 2022

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

poskytnutí investičních transferů
- městské části Brno - Maloměřice a Obřany na akci "ZŠ Hamry - zateplení, výměna
oken, výtah, rekonstrukce topení, VZT, nástavba učebny, zateplení druhé budovy" ve
výši 8.000 tis. Kč a na akci "MŠ Cihelní 1a - rekonstrukce zahrady, vytvoření
venkovní učebny" ve výši 1.800 tis. Kč
- městské části Brno - Chrlice na akci "ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 rozšíření tělocvičny" ve výši 9.000 tis. Kč, s tím, že městské části tyto finanční
prostředky vyúčtují Odboru školství a mládeže MMB v termínu do 31. 1. 2023,
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu
předkládané z důvodu financování kapitálových výdajů Odboru školství a
mládeže MMB.

2. ukládá

Radě města Brna
zajistit poukázání finančních prostředků městským částem až po předložení
smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí
Termín: po předložení smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na R8/223. schůzi konané dne 8. 6. 2022.
Schváleno jednomyslně 6 členy.
Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 15. června 2022.
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Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

PhDr. Petr Hruška MBA
vedoucí odboru - Odbor školství a mládeže
14.6.2022 v 12:47
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
14.6.2022 v 09:39

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03

2/2

Vygenerováno programem eMMB

Strana 2 / 5

Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha k usnesení (RO-Fond_rezerv.pdf)

1-2
3-3
4-4
5-5

Strana 3 / 5

Důvodová zpráva
Orgánům města je předkládán materiál týkající se zapojení finančních prostředků z Fondu
rezerv a rozvoje k financování kapitálových výdajů Odboru školství a mládeže MMB.
Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z8/34 dne 7. 12. 2021 schválilo tvorbu Fondu
rezerv a rozvoje, ve kterém je k 31. 5. 2022 finanční částka ve výši 18.800 tis. Kč. Současně
bylo schváleno rozpočtové opatření, z důvodu financování běžných a kapitálových výdajů
Odboru školství a mládeže MMB.
Finanční prostředky budou zapojeny ve výši 18.800 tis. Kč a využity k těmto výdajům Odboru
školství a mládeže MMB:
•

•
•

MČ Brno-Maloměřice a Obřany „ZŠ Hamry – zateplení, výměna oken, výtah,
rekonstrukce topení, VZT, nástavba učebny, zateplení druhé budovy“ ve výši 8.000 tis.
Kč,
MČ Brno-Maloměřice a Obřany „MŠ Cihelní 1a rekonstrukce zahrady, vytvoření
venkovní učebny“ ve výši 1.800 tis. Kč
MČ Brno-Chrlice „ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 – rozšíření tělocvičny“ ve výši 9.000 tis.
Kč.

Součástí materiálu je rozpočtové opatření, kterým budou finanční prostředky zapojeny do
rozpočtu Odboru školství a mládeže na r. 2022.
Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.
Rada města Brna návrh projednala na své schůzi R8/223 dne 8. 6. 2022.

Ing. Grund
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - zvýšení
ORJ
§
pol.
ÚZ

v tis. Kč
ORG

Věcná náplň

Upr. rozpočet

Úprava
rozpočtu + 195 910
18 800

k 31.5.2022

5200

6330

6363

3192

Investiční převody mezi městem a městskými částmi
MČ Brno-Maloměřice a Obřany "ZŠ Hamry-zateplení, výměna oken, výtah, rekonstrukce topení,
VZT, nástavba učebny, zateplení druhé budovy"
MČ Brno-Maloměřice a Obřany "MŠ Cihelní 1a - rekonstrukce zahrady, vytvoření venkovní
učebny"
MČ Brno-Chrlice "ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 - rozšíření tělocvičny"

Rozpočet
po změně
214 710

0

8 000

8 000

0
0

1 800
9 000

1 800
9 000

Upr. rozpočet
k 31.5.2022

Úprava
rozpočtu + -

Financování - zvýšení
ORJ

1700

§

Položka

8115

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Zapojení Fondu rezerv a rozvoje (transfery městským částem na opravy a investice do škol a
školských zařízení)

0

18 800

Rozpočet
po změně

18 800
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