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

46. Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru sportu
MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022 - návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Zastupitelstvu města Brna je předkládán materiál na zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů
Odboru sportu MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022, a to u investičních akcí
Tréninkové centrum Lužánky, Tréninková hala pro míčové sporty Vodova, 25m bazén MPSL, Aquapark
Lužánky, Kluziště Vodova - multifunkční sportovní povrch pro letní provoz.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu, z důvodu
zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů Odboru sportu MMB z roku 2021 do
rozpočtu města Brna na rok 2022.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223. konané dne 8. 6. 2022 a doporučila
ZMB ke schválení.
Materiál byl předložen na zasedání Finančního výboru ZMB konaného dne 15. 6. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Petr Božek
vedoucí odboru - Odbor sportu
13.6.2022 v 14:53
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
13.6.2022 v 15:18

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 11:08
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Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je předkládán materiál na zapojení nedočerpaných kapitálových
výdajů Odboru sportu MMB z roku 2021 do rozpočtu města Brna na rok 2022, a to u
investičních akcí
-

ORG 2230 - Tréninkové centrum Lužánky, 72 tis. Kč
ORG 2340 - Tréninková hala pro míčové sporty Vodova, 7 tis. Kč
ORG 2562 - 25m bazén – Městský plavecký stadion Lužánky, 342 tis. Kč
ORG 2582 - Aquapark Lužánky – předprojektová příprava, 75 tis. Kč
ORG 2213 – Kluziště Vodova - multifunkční sportovní povrch pro letní provoz,
237 tis. Kč

Odvětvový odbor průběžně sledoval v roce 2021 čerpání kapitálových výdajů u
investičních akcí s maximální snahou o jejich vyčerpání v daném roce, ale z důvodu
nutného ponechání přiměřené rezervy v závěru roku pro mimořádné úhrady, zůstaly u výše
uvedených investičních akcí nevyčerpané částky, které uvedeným materiálem navrhujeme
zapojit na stejný účel do rozpočtu Odboru sportu MMB na rok 2022 k pokrytí výdajů
uvedených investičních akcí v roce 2022.
U investiční akce ORG 2213 – Kluziště Vodova – multifunkční sportovní povrch pro letní
provoz je řešeno i prodloužení doby realizace uvedené investiční akce do roku 2022.
Multifunkční povrch byl podle smlouvy o dílo dodán v listopadu 2021, dodávka byla
uhrazena v prosinci 2021, ovšem s ohledem na zimní období nebylo možné realizovat
montáž povrchu, která byla nyní dokončena. Současně nebyl v prosinci již časový prostor
řešit převod nevyfakturovaných finančních prostředků za montáž do rozpočtu roku 2022.
Součástí materiálu je návrh rozpočtového opatření.

Stanoviska dotčených orgánů – jmenovité hlasování:
Komise RMB pro tělovýchovu a sport – materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

pro

Ing. Fišer

nepřítomen

Róbert
Čuma

nepřítomen

JUDr.
Kerndl

JUDr.
Oliva

pro

Bc.
Koláčný

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Rada města Brna materiál projednala na své schůzi č. R8/223 konané dne 8. 6. 2022
a doporučila ZMB ke schválení.
Schváleno jednomyslně 6 členy.

pro

pro

---

pro

---

pro

Strana 3 / 4

Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - zvýšení
ÚZ

v tis. Kč

ORJ

§

pol.

Věcná náplň

5100

3412

6121

2230

Tréninkové centrum Lužánky

5100

3412

6121

2340

5100

3412

6121

5100

3412

5100

3412

ORG

Upr. rozpočet
k 30. 5. 2022

Úprava
rozpočtu + -

6 800

72

6 872

Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

11 980

7

11 987

2562

25m bazén - Městský plavecký stadion Lužánky

97 477

342

97 819

6121

2582

Aquapark Lužánky - předprojektová příprava

394

75

469

6121

2213

Kluziště Vodova - multifunkční sportovní povrch pro letní provoz

0

237

237

Financování - zvýšení
ORJ

1700

§

Rozpočet
po změně

pol.

8115

v tis. Kč
ÚZ

ORG

Věcná náplň

Zapojení nedočerpaných kapitálových výdajů roku 2021 k využití v roce 2022

Upr. rozpočet
k 30. 5. 2022

117 440

Úprava
rozpočtu + -

733

Rozpočet
po změně

118 173
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