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

63. Návrh na poskytnutí investičního a neinvestičního transferu
městské části Brno-Slatina a poskytnutí neinvestičního transferu
městské části Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření
Anotace
Materiál řeší poskytnutí investičního a neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina na vybavení
školních tříd pro ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 a poskytnutí neinvestičního transferu městské
části Brno-Kohoutovice na opravu vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Slatina ve výši 90 tis.
Kč na akci "ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 - vybavení školních tříd", s
tím že městská část tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství a
mládeže MMB v termínu do 31. 01. 2023
poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Slatina ve výši 710
tis. Kč na akci "ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 - vybavení školních tříd" a
poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Kohoutovice ve
výši 500 tis. Kč na akci "ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 - oprava
vzduchotechniky ve školní kuchyni", s tím že městské části tyto finanční
prostředky vyúčtují Odboru školství a mládeže MMB v termínu do 31. 01.
2023
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu z
důvodu poskytnutí investičního a neinvestičních transferů městským částem

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na R8/222. schůzi konané dne 1. 6. 2022.
Schváleno jednomyslně 9 členy.
Finančnímu výboru ZMB předloženo na zasedání dne 15. června 2022.
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Garance správnosti, zákonnosti materiálu
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Důvodová zpráva
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna předkládá orgánům města Brna
materiál řešící poskytnutí neinvestičního transferu pro MČ Brno – Kohoutovice na opravu
havarijního stavu vzduchotechniky ve školní kuchyni Základní školy a Mateřské školy Brno,
Chalabalova 2, ve výši 500 tis. Kč a poskytnutí investičního a neinvestičního transferu pro MČ
Brno – Slatina na vybavení školních tříd pro Základní školu a mateřskou školu Brno,
Jihomoravské nám. 2 v celkové výši 800 tis. Kč. Z toho je investiční transfer ve výši 90 tis. Kč
a neinvestiční transfer ve výši 710 tis. Kč.
Odbor školství a mládeže obdržel žádost MČ Brno Kohoutovice o poskytnutí finančních
prostředků ve výši 1 000 tis. Kč na řešení havárie vzduchotechniky ve školní kuchyni Základní
školy a Mateřské školy Brno, Chalabalova 2. Celkový rozpočet akce je naplánován na 2 000
tis. Kč, z čehož se na opravě bude podílet příspěvková organizace ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova
2 částkou 1 000 tis. Kč zapojením rezervního fondu. Spoluúčast MČ Brno – Kohoutovice
na výše uvedenou akci je ve výši 500 tis. Kč, proto Odbor školství a mládeže MMB doporučuje
poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 500 tis. Kč.
Dále Odbor školství a mládeže obdržel žádost MČ Brno – Slatina o poskytnutí
finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč na vybavení tříd pro Základní školu a mateřskou školu
Brno, Jihomoravské nám. 2 v souvislosti s otevřením přípravné třídy základní školy
a navýšením kapacity mateřské školy. Na základě předběžné kalkulace od MČ Brno – Slatina
se transfer na vybavení školních tříd pro ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 dělí na investiční část
ve výši 90 tis. Kč a zbývající vybavení bude neinvestičního charakteru v celkové výši 710 tis.
Kč.
Vzhledem k tomu, že Odbor školství a mládeže MMB již nemá volné finanční
prostředky pro r. 2022, navrhuje vedoucí Úseku 1. náměstka primátorky města Brna poskytnutí
neinvestičního transferu MČ Brno Kohoutovice ve výši 500 tis. Kč a poskytnutí investičního
a neinvestičního transferu MČ Brno-Slatina v celkové výši 800 tis. Kč zapojením zdrojů
z rozpočtu Odboru sportu MMB.
Materiál nebyl z časových důvodů projednán v Komisi výchovy a vzdělávání Rady
města Brna.

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 návrh projednala na své schůzi R8/222 dne 1. 6. 2022.
Schváleno jednomyslně 9 členy.
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Rozpočtové opatření
Běžné a kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ

ORG

5100
5200

3412
6330

6130
6363

2400
3192

5200

6330

5347

7520

Věcná náplň
Výkupy pozemků pod sportovišti sportovních klubů
Investiční převody mezi městem a městskými částmi
MČ Brno-Slatina
"ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 - vybavení školních tříd"
Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi
MČ Brno-Slatina
"ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 - vybavení školních tříd"
MČ Brno-Kohoutovice
"ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 - oprava vzduchotechniky ve školní kuchyni"

v tis. Kč

Upr. rozpočet
k 25.5.2022
17 000
195 910

Úprava
rozpočtu + -1 300
90

Rozpočet
po změně
15 700
196 000

15 157

90
1 210

90
16 367

710

710

500

500
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