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

89. Návrh na změny účelů využití a prodloužení čerpání
neinvestičních účelových příspěvků a investičního transferu u
příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB v
roce 2022
Anotace
Návrh na změny účelů využití a prodloužení čerpání neinvestičních účelových příspěvků a investičního
transferu u příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB v roce 2022

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

změny účelů využití a prodloužení čerpání neinvestičních účelových příspěvků a
investičního transferu v roce 2022:
1. pro Dům umění města Brna, příspěvkovou organizaci:
změnu účelu využití schváleného neinvestičního příspěvku v celkové výši 600 tis.
Kč z „Mzdové náklady vč. odvodů na 1 pracovní úvazek odborného kurátora
a koordinátora Vašulka Kitchen Brno“ na :
„Mzdové náklady vč. odvodů na 1,5 pracovní úvazek odborného kurátora
a koordinátora Vašulka Kitchen Brno“ ve výši 300 tis. Kč; s termínem
vyúčtování do 25.1.2023;
„Odměny a příplatky stávajících pracovníků vč. odvodů“ ve výši 300 tis. Kč; s
termínem vyúčtování do 25.1.2023.
2. pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci:
změnu účelu využití neinvestičního účelového příspěvku ve výši 1 896 tis. Kč
z „Nájem – sklady Hrušovany“ na „Nájem včetně souvisejících nákladů – sklady
Hrušovany“ s termínem vyúčtování 25.1.2023;
3. pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci:
prodloužení termínu čerpání schváleného transferu na investice Kobližná
– modernizace vstupu a ohřevu vody ve výši 242 tis. Kč do 31.12.2022, s
termínem vyúčtování do 28.2.2023.

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své R8/223. schůzi konané dne 8. 6. 2022 a doporučila ke
schválení. Finanční výbor ZMB materiál projedná dne 15. 6. 2022.
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Důvodová zpráva
Na Odbor kultury MMB se obrátily Dům umění města Brna, příspěvková organizace (dále
DUMB), Národní divadlo Brno, příspěvková organizace (dále NDB) a Knihovna Jiřího Mahena
v Brně, příspěvková organizace (dále KJM) se žádostmi o změny účelu využití a prodloužení
čerpání neinvestičních účelových příspěvků, popř. transferu na investice poskytnutých v roce
2022.
1.Dům umění města Brna, příspěvková organizace
Na Z8/34. zasedání Zastupitelstva města Brna (dále jen „ZMB“) konaném dne 7.12.2021 byly
schváleny příspěvkové organizaci Dům umění města Brna neinvestiční příspěvky: Mzdové
náklady vč. odvodů na 1 pracovní úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen
Brno“ ve výši 600 tis. Kč, „Odměny a příplatky stávajících pracovníků vč. odvodů“ ve výši 400
tis. Kč.
Příspěvková organizace DUMB požádala dopisem doručeným na Odbor kultury MMB o změnu
účelu neinvestičního účelového příspěvku, a to převedením finančních prostředků ve výši 300
tis. Kč z neinvestičního účelového příspěvku Mzdové náklady vč. odvodů na 1 pracovní úvazek
odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno na neinvestiční účelový příspěvek
Odměny a příplatky stávajících pracovníků vč. odvodů.
Vzhledem k tomu, že neinvestiční příspěvek na odborné místo kurátora byl schválen koncem
roku 2021, avšak k obsazení pracovní pozice kurátora dojde až začátkem června 2022 (v
současné době je realizováno výběrové řízení na obsazení nového místa dvěma kandidáty),
činnosti související s požadovaným místem bylo nutné zajistit již před nástupem stálého nového
zaměstnance, a proto příspěvková organizace DUMB uzavřela dohodu o provedení práce se
související pracovní náplní a současně také práce s touto činností zajištují stálí zaměstnanci
DUMB nad rámec svých běžných povinností. Protože stálí zaměstnanci z účelového
neinvestičního příspěvku „Mzdové náklady vč. odvodů na 1 pracovní úvazek odborného
kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno“ hrazeni být nemohli, a za měsíce leden – květen
2022 zůstávají v tomto účelovém neinvestičním příspěvku nevyčerpané finanční prostředky,
(které příspěvková organizace potřebuje vyplatit svým zaměstnancům formou odměn), žádá o
přesun finanční částky 300 tis. Kč z neinvestičního příspěvku z „Mzdové náklady vč. odvodů
na 1 pracovní úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno“ na „Odměny
a příplatky stávajících pracovníků vč. odvodů“.
Zároveň DUMB žádá o trvalou změnu účelu neinvestičního příspěvku, a to rozšířením z 1
pracovního úvazku na 1,5 pracovního úvazku tak, aby z poskytnutého neinvestičního příspěvku
mohla organizace hradit náklady na pracovnice 0,8 a 0,3 úvazku a dále případné pracovníky
formou dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
Navrhovaná úprava neinvestičního příspěvku: „Mzdové náklady vč. odvodů na 1,5 pracovní
úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno“ ve výši 300 tis. Kč,
s termínem vyúčtování do 25.1.2023.
2.Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
NDB, p.o. byl na rok 2022 schválen neinvestiční účelový příspěvek ve výši 1 896 tis. Kč na
„Nájem – sklady Hrušovany“ s termínem vyúčtování 25.1.2023. NDB má od roku 2020
uzavřenou nájemní smlouvu s pronajímatelem BARONELA INDUSTRY s.r.o., kde výše
měsíčního nájmu činí 158 tis. Kč (osvobozeno od DPH). Na základě dodatku ke smlouvě došlo
v roce 2022 ze strany pronajímatele k navýšení fakturované částky za pronájem a ke změně
způsobu fakturace. Částka za měsíční nájem je nyní rozepsána na jednotlivé položky s ohledem
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na rozčlenění z hlediska DPH – cena pronájmu 104 tis. Kč (osvobozeno od DPH), služby s DPH
v zákonné výši, tj. ostraha, služby k zajištění dodávek energií, související údržba, úklid a
opravy (47 934,- Kč bez DPH).
V důsledku detailního členění fakturace za pronájem žádá NDB o rozšíření (změnu) účelu
využití účelového příspěvku ve výši 1 896 tis. Kč z „Nájem – sklady Hrušovany“ na „Nájem
včetně souvisejících nákladů – sklady Hrušovany“ v roce 2022.
3. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Zastupitelstvem města Brna Z8/34 konaném dne 7.12.2021 bylo schváleno prodloužení termínu
čerpání transferu na investici Kobližná – modernizace vstupu a ohřevu vody ve výši 242 tis. Kč
do 30.6.2022, s termínem vyúčtování 31.8.2022. Investiční transfer byl organizaci zaslán v roce
2021.
Na Odbor kultury MMB se dne 13.5.2022 obrátila příspěvková organizace Knihovna Jiřího
Mahena se žádostí o prodloužení čerpání výše uvedeného transferu na investice, a to vzhledem
k velmi složitým a vleklým jednáním projektanta, který zastupuje příspěvkovou organizaci
KJM a respektuje její představy, s Národním památkovým ústavem v Brně, který měl představy
ohledně modernizace vstupu zcela odlišné. Výsledným jednáním došlo ke shodě uvedených
stran tak, že bude možné zachovat původní kovovou mříž, a díky modernizaci jejího otevírání
na čipové karty dojde k připojení na EPS a EZS.
Příspěvková organizace KJM tedy žádá o prodloužení čerpání transferu na investice
Kobližná – modernizace vstupu a ohřevu vody ve výši 242 tis. Kč do 31.12.2022,
s termínem konečného vyúčtování do 28.2.2023. Smlouva s vybraným dodavatelem bude
zachována, doplněna bude dodatkem se změnou termínu dokončení díla a se změnou ceny dle
nové projektové dokumentace schválené na OPP MMB.

Pro

Mgr. Lucie
Pokorná

Pro

PhDr. Alžběta
Vlčková

Pro

Petr Šafařík

Pro

Roman
Freimuth

Pro

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Pro

Ing. Eva
Svobodová

Mgr. Miriam
Kolářová

Pro

Bc. Marie
Paděrová

Ing. Stanislav
Michalík

Pro

Oldřich Gardáš

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková,

Komise kulturní RMB projednala materiál na svém R8/KK/43. zasedání dne 30. 5. 2022.
Přítomno 11 členů – 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů.
Komise doporučila ke schválení.

Pro

Pro

Pro

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Bc.
Koláčný
nepřítomen

JUDr.
Kerndl

pro

JUDr.
Oliva

nepřítomna

Mgr.
Hladík

JUDr.
Vaňková

Materiál byl projednán na R8/223. schůzi Rady města Brna konané dne 8.6.2022.
Schváleno jednomyslně 7 členy.

pro

pro

pro

pro

---

pro

---

pro

Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 42. zasedání konané
dne 15.6.2022.
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Dům umění města Brna,

The Brno House of Arts,

příspěvková organizace

contributory organization

www.dum-umeni.cz

Dům umění

Dům pánů z Kunštátu
Galerie G99
Malinovského nám. 2,602 00 Brno
Telefon +420 542 213 883
infoAdum-umeni.cz

či.

91/2022

Žádost o změnu účelu neinvestiční účelové dotace na mzdové náklady vč. odvodů na 1
pracovní úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno a převedení
části finančních prostředků do dotace na odměny a příplatky vč. odvodů

Vážení,
naše organizace obdržela účelovou neinvestiční dotaci na odborné místo kurátora ve výši 600 tis. Kč.

Tato dotace byla schválena před koncem roku 2021. Bez
pracovní místo zřídit. Proto jsme kroky k obsazení pracovní
pro rok 2022. v současné chvíli máme za sebou výběrové
vybrané dvě kandidátky. Obě by měly nastoupit na začátku

jejího poskytnutí nebylo pro nás možné
pozice realizovali až po schválení rozpočtu
řízení na obsazení nového místa a máme
června.

Činnosti související s požadovaným místem bylo nutné zajistit již před nástupem stálého nového
zaměstnance, a proto jsme již uzavřeli dohodu o provedení práce se související pracovní náplní a
současně také zajišťují práce naši stálí zaměstnanci nad rámec svých běžných povinností.
Dotace již byla čerpána na OON DPP. Ovšem naši stálí zaměstnanci z této dotace hrazení být nemohli.
V dotaci tedy zůstávají nevyčerpané finanční prostředky za měsíce leden až květen, které bychom
potřebovali vyplatit zaměstnancům formou odměn.
Žádáme tímto o převedení části finančních prostředků z neinvestiční účelové dotace na mzdové
náklady vč. odvodů na 1 pracovní úvazek odborného kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno do
neinvestiční účelové dotace na odměny a příplatky stávajících pracovníků vč. odvodů, kterou již
máme od MMB poskytnutou, a to převod ve výši 300 tis. Kč pro rok 2022.

Dále žádáme o trvalou změnu účelu neinvestiční účelové dotace na mzdové náklady vč. odvodů na 1
pracovní

úvazek

odborného

kurátora

a koordinátora

Vašulka

Brno

Kitchen

tak,

abychom

mohli

optimálně využít poskytnuté prostředky a co nejlépe naplnit účel poskytnuté dotace. Zamýšlená změna
by nám přinesla větší praktičnost v zadávání nutných činností. Žádáme tedy o změnu účelu takto:
Účelová neinvestiční dotace na mzdové náklady vč. odvodů na 1,5 pracovního úvazku odborného
kurátora a koordinátora Vašulka Kitchen Brno. Z takto poskytnuté dotace bychom hradili náklady na
pracovnice 0,8 a 0,3 úvazku a dále na případné pracovníky formou DPP či DPČ.

Dům umění města Brna,
příspěvková organizace

S pozdravem

V Brně dne 12.5.2022

Malinovs

602 00 B
DI

Mgr. Ter

dum-umeni.cz

Děkujeme za kladné posouzení naší žádosti.

editelka
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či: dPTIpaY

Jiřího Mahena
v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 4, 601 50 Brno

Statutární město Brno

Vážená paní
Mgr. Kateřina Vorlíčková
Vedoucí Odboru kultury MMB
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

č.: KJM — (313 | ŽoL2,

Vyřizuje

— V Brně 13. května 2022

Věc: Žádost o prodloužení čerpání transferu na investice v r. 2022
Vážená paní vedoucí.
Zastupitelstvem města Brna na Z8/31 konaném dne 7. září 2021, bod č. 40 byl naší
organizaci schválen investiční transfer Kobližná — modernizace vstupu a ohřevu vody ve výši
242 tis. Kč, rozpočtové opatření č. 343/2021/ZMB.
Zastupitelstvem města Brna na Z8/34 konaném dne 7. prosince 2021, bod č. 55 bylo
schváleno prodloužení termínu čerpání transferu na výše uvedenou investici do 30. 6. 2022,
s termínem konečného vyúčtování do 31. 8. 2022. Příspěvek zřizovatele byl vyplacen.
Vzhledem k velmi složitým a vleklým jednáním projektanta, který zastupuje knihovnu
a respektuje její představy, s Národním památkovým ústavem v Brně, který měl představy
ohledně modernizace vstupu zcela odlišné, došlo nakonec ke shodě uvedených stran v tom
smyslu, že bude prověřena možnost zachování původní kovové mříže, bylo by
modernizováno její otevírání na čipové karty včetně připojení na EPS a EZS.
Dovolujeme si Vás tedy požádat o prodloužení čerpání transferu na investice do 31.
12. 2022, s termínem konečného vyúčtování do 28. 2. 2023. Smlouva s vybraným
dodavatelem bude zachována, doplněna dodatkem se změnou termínu dokončení díla a se
změnou ceny dle nové projektové dokumentace schválené na OPP MMB.
Děkujeme předem za kladné vyřízení.

S pozdravem
CJ

Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
příspěvková organizace
Kobližná 4, 601 50 BRNO

03

I
ředitelka KJM

Spojovatelka: 542 532 111, ředitel: 542 215 658, e-mail: kim©kjm.cz, http://www.kim.cz
IČO: 00101494, DIČ: CZ00101494, bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 101739621/0100. KJM je registrována

u Krajského soudu v Brně, Pr 33
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Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

Strana 7 / 8

|

A BRNA

i|
Národní
divadlo

Brno

Národní divadlo Brno, příspěvková organlzace
Dvořákova 11, 657 70 Brno
T: +420 542 158 111, E: InfoAndbrno.cz
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Statutární město Brno
Mgr. Kateřina Vorlíčková
Vedoucí Odboru kultury
Dominikánské nám. 3
601 67 BRNO

Váš dopis značky /ze dne — Naše značka

Vyřizuje

Brno dne

24.03.2022

Žádost o rozšíření účelu neinvestičního účelového transferu „Nájem — sklady Hrušovany“

Vážená paní vedoucí,

žádáme

Vás tímto

Hrušovany“,

o rozšíření účelu

neinvestičního

účelového

transferu

„Nájem

— sklady

Na rok 2022 nám byl přidělen účelový neinvestiční transfer ve výši 1 896 tis. Kč. V roce 2020

jsme uzavřeli nájemní smlouvu s pronajímatelem skladů v Hrušovanech s firmou BARONELA
INDUSTRY s.r.o. na nájem těchto prostor ve výši 158 000 Kč měsíčně (osvobozeno do DPH)

plus energie ve výši skutečné spotřeby. V roce 2022 byl
došlo ke změně výše ceny pronájmu na 104000 Kč
47 934 Kč měsíčně bez DPH v zákonné výši za ostrahu
související údržbu, úklid a opravy. Spotřeba energií

ke smlouvě uzavřen dodatek, kterým
měsíčně (osvobozeno od DPH) plus
a služby za zajištění dodávek energií,
bude účtována nadále dle skutečné

spotřeby. V dodatkem upravené ceně je zahrnuto též inflační navýšení.

Žádáme

tedy

o

rozšíření

účelu

neinvestičního

účelového

transferu

Hrušovany“ na „Nájem včetně souvisejících nákladů — sklady Hrušovany“.

„Nájem

—

sklady

Srdečně

ředitel NdB

www.ndbrno.cz
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