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

88. Návrh na změnu účelu použití investičního transferu pro
Správu hřbitovů města Brna, příspěvkovou organizaci - návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Odbor životního prostředí MMB předkládá na základě požadavku Správy hřbitovů města Brna,
příspěvkové organizace (SHMB), žádost o změnu účelu použití investičního transferu.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

změnu účelu použití schváleného investičního transferu pro Správu hřbitovů
města Brna, příspěvkovou organizaci ve výši 1.050 tis. Kč na pořízení
elektromobilu Goupil G4, a to na investiční transfer ve výši 60 tis. Kč na
pořízení 2 nástavců na minibagr, na investiční transfer ve výši 870 tis. Kč na
pořízení boxů na zeminu a na účelový neinvestiční příspěvek ve výši 120 tis.
Kč na pořízení 4 aku koleček, s termínem vyúčtování 25.1.2023
rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.... tohoto zápisu, z
důvodu změny účelu použití investičního transferu

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/223 konané dne 08.06.2022. Usnesení bylo
jednomyslně schváleno 6 členy.
Finanční výbor projednal na 42. zasedání konaném dne 15.06.2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru - Odbor životního prostředí
14.6.2022 v 13:12
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
14.6.2022 v 13:11

Sestava vytvořena 14.6.2022 v 14:03
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Vygenerováno programem eMMB
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Obsah materiálu
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Důvodová zpráva
Příloha (Příloha důvodové zprávy.pdf)
Příloha k usnesení (Tabulka rozpočtového opatření.pdf)
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Důvodová zpráva
Odbor životního prostředí MMB předkládá na základě požadavku Správy hřbitovů města Brna,
příspěvkové organizace (SHMB), žádost o změnu účelu použití investičního transferu.
V rozpočtu města Brna na rok 2021 byl schválen SHMB účelový investiční transfer na koupi
elektromobilu Goupil G4 ve výši 1.050 tis. Kč. Tento transfer byl převeden z roku 2021 k využití
v roce 2022. Vzhledem k tomu, že se SHMB nepodařilo najít dodavatele tohoto elektromobilu,
žádá o převod transferu ve výši 1.050 tis. Kč na jiný účel, a to:
− 2 nástavce na minibagr
60 tis. Kč
Jedná o příslušenství pro minibagr, který SHMB využívá pro výkopy hrobů. Nástavce slouží
pro výkop hrobů:
• rozrývací trn–pro rozrývání tuhé zeminy
• kořenová lžíce–pro čištění hrobového místa před výkopem hrobu od kořenů a náletů.
− boxy na zeminu
870 tis. Kč
Jedná se o hydraulické boxy k uskladnění zeminy po výkopu hrobu a následnému vysypání
po pohřbu. Za tuto částku se předpokládá koupě 3–4 boxů, dle aktuální ceny.
− 4 aku kolečka
120 tis. Kč
Aku kolečka (motůčka) pro zahradníky budou sloužit jako pomocníci pro údržbu hrobů–
zahradník s nimi může vjet přímo do skupiny mezi hroby a nemusí ručně nosit těžké věci
a veškeré nářadí bude mít stále u sebe.
Materiál byl projednán na 36. jednání Komise životního prostředí RMB konaném
dne 01.06.2022. Hlasování: 8 pro – 0 proti – 0 se zdržel / z 11 členů.

Materiál byl projednán na R8/223. schůzi Rady města Brna konané dne 08.06.2022.
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Příloha
Nástavec na minibagr – rozrývací trn

Nástavec na minibagr – kořenová lžíce

Boxy na vykopanou zeminu

Aku kolečka (motůčka)
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Rozpočtové opatření
Běžné a kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ
ORG
4200

3632

6351

4200

3632

5331

Věcná náplň

Upr. rozpočet
Úprava
k 24.05.2022 rozpočtu + 2 350
-120
30019106 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa hřbitovů města Brna
1 050
-1 050
Nákup Elektromobilu Goupil G4
0
60
2 nástavce na minibagr
0
870
Boxy na zeminu
9106
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa hřbitovů města Brna
48 165
120
0
120
4 aku kolečka

v tis. Kč
Rozpočet
po změně
2 230
0
60
870
48 285
120
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