Rada města Brna
Z8/13. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.1.2020

Návrh rozpočtového opatření - přesun kapitálových výdajů
rozpočtu Odboru dopravy MMB a Majetkového odboru MMB
Anotace
Návrh rozpočtového opatření je předkládán z důvodu technické nápravy správnosti zatřídění finančních prostředků v
rozpočtu města Brna v souvislosti s výkupy pozemků, které zajišťuje Odbor dopravy MMB.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ........................ těchto
usnesení, z důvodu přesunu kapitálových výdajů na výkupy pozemků, které realizuje
Odbor dopravy MMB

Stanoviska
Rada města Brna na své schůzi č. R8/058. konané dne 8. 1. 2020 doporučila Zastupitelstvu města
Brna ke schválení.
Finanční výbor ZMB na svém zasedání konaném dne 8. 1. 2020 doporučil Zastupitelstvu města
Brna ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Martin Račanský
vedoucí odboru - Odbor dopravy
9.1.2020 v 14:23
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky
9.1.2020 v 14:27
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Důvodová zpráva

Orgánům města je předkládán materiál z důvodu úpravy části schváleného rozpočtu Odboru
dopravy – ORJ 5400 a Majetkového odboru – ORJ 6300 v roce 2020 – přesun kapitálových
výdajů.
Jedná se o technickou nápravu správnosti zatřídění finančních prostředků v rozpočtu města
Brna v souvislosti s výkupy pozemků, které zajišťuje prostřednictvím společnosti Brněnské
komunikace, a.s. Odbor dopravy, a to:
- na úhradu smluv, které byly schváleny v orgánech města a jsou podány na vklad
do katastru nemovitostí – v celkové výši 4 632 520,00 Kč,
- na úhradu smluv, které byly schváleny v orgánech města a budou podány na vklad do
katastru nemovitostí v celkové výši 12 562 394,00 Kč,
- na úhradu smluv, jejichž návrhy jsou připravovány na projednání do orgánů města
v celkové výši 8 764 686,00 Kč.
Stanoviska dotčených orgánů:

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

Ing.
Pospíšil

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Rada města Brna na své schůzi č. R8/058. konané dne 8. 1. 2020 doporučila Zastupitelstvu
města Brna ke schválení.
Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel / 11 členů. Usnesení bylo přijato.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

---

pro

pro

pro

pro

Finanční výbor ZMB na svém zasedání konaném dne 8. 1. 2020 doporučil Zastupitelstvu města
Brna ke schválení.
Hlasování: Přítomno 5 členů FV: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
Položka
6300
5400

3639
2219

6130
6130

ÚZ

ZJ

ORG
3437
2947

Věcná náplň

v tis.Kč

Upravený rozpočet
Úprava
k 01.01.2020
rozpočtu + 240 000
-25 960
0
25 960

MO - výkupy pozemků a objektů
Výkupy pozemků a objektů pro OD MMB
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Rozpočet
po změně
214 040
25 960

