Rada města Brna
Z8/22. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 8.12.2020

25. Změna účelu využití části investičního transferu
poskytnutého Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci
- návrh rozpočtového opatření
Anotace
Na základě dohody mezi Správou hřbitovů města Brna, příspěvkovou organizací (SHMB) a společností
STAREZ-SPORT, a.s. (STAREZ) poskytne STAREZ příspěvkové organizaci své zaměstnance na dočasnou
výpomoc při provádění jednoduchých prací v rámci údržby zeleně na městských hřbitovech. Na zajištění
refundace mzdových nákladů pro STAREZ žádá SHMB o přesun 100 tis. Kč z investiční akce ORG 2767
"Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská", které byly v průběhu realizace stavby z důvodu
méněprací uspořeny.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- změnu účelu využití části investičního transferu poskytnutého Správě hřbitovů
města Brna, příspěvkové organizaci, na investiční akci ORG 2767 "Technické
zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská" ve výši 100 tis. Kč na účelový neinvestiční
příspěvek "Refundace mzdových nákladů společnosti STAREZ – SPORT, a.s." s
termínem vyúčtování do 25. 1. 2021
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.
těchto usnesení, z důvodu
změny účelu využití části investičního transferu poskytnutého Správě hřbitovů
města Brna, příspěvkové organizaci

Stanoviska
Rada města Brna projednala na své R8/118. schůzi konané dne 25.11.2020 a doporučila ke
schválení.
Finanční výbor ZMB projednal dne 2.12.2020.
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Důvodová zpráva

Odbor životního prostředí MMB předkládá orgánům města žádost Správy hřbitovů města Brna,
příspěvkové organizace (dále SHMB) o přesun finančních prostředků.
V současné době dochází s ohledem na pandemickou situaci k nárůstu zemřelých a tím i počtu pohřbů,
na druhé straně je na základě vládních nařízení omezen provoz společnosti STAREZ-SPORT, a.s. (dále
STAREZ). SHMB se domluvila se společností STAREZ, že ten jí poskytne pomoc v podobě dočasného
přidělení svých zaměstnanců. V současné době se jedná o čtyři zaměstnance STAREZ, kteří podle
uzavřené dohody mezi SHMB a STAREZ budou vykonávat jednoduché práce spojené s údržbou zeleně
na městských hřbitovech, a to od 18. 11. 2020 na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do dne, kdy bude
znovuobnoven provoz společnosti STAREZ po uvolnění či skončení opatření přijatých vládou nebo MZ
ČR v souvislosti s COVID-19.
Mezi SHMB a STAREZ dojde k refundaci mzdových nákladů. Odhadovaná částka na úhradu nákladů
na mzdu dočasně přidělených zaměstnanců, a to včetně dalších nákladů, které s tím mohou vzniknout,
jako např. náhrada mzdy nebo pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, cestovné, další
náklady související s pracovní cestou atd. činí na dobu přibližně jednoho měsíce cca 100 tis. Kč.
SHMB navrhuje přesunout na úhradu těchto nákladů částku 100 tis. Kč z investiční akce ORG 2767
„Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská“. V upraveném rozpočtu města Brna na rok 2020 byla
na tuto stavbu vyčleněna částka 11.150 tis. Kč. Na základě smlouvy se zhotovitelem a dalších (BOZP,
AD, TDI) byla Odborem investičním MMB poukázána SHMB celková tato částka. V průběhu realizace
stavby došlo k úspoře, a to z následujících důvodů – nebyly provedeny v plném rozsahu práce na
příjezdové komunikaci u vrátnice v délce cca 25 m a to s ohledem na špatné, nedostatečně únosné
podloží. Vzhledem k tomu, že na tuto část nebyl proveden průzkum při zpracování PD ani před
zahájením prací a následný průzkum v době dokončovacích prací tento stav zjistil, přistoupily všechny
zainteresované strany (SHMB, TDI, Tocháček) k dohodě, že se provede pouze finálová povrchová
úprava a následně bude tato část zahrnuta do PD připravovaného záměru na rekonstrukci asfaltů v
nejstarší části hřbitova. Rozdíl částky tak tvoří nerealizování plněhodnotného “kufru” komunikace.
Realizace nebyla možná z důvodu výrazného nárůstu ceny oproti schválené a odsouhlasené ceně, a
navíc i z důvodu následného nemožného dodržení termínu stavby.
Materiál projednala Rada města Brna na své R8/118. schůzi konané dne 25.11.2020:

Pro

nepř.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Mgr. Suchý

Ing. Kratochvíl

RNDr. Chvátal

Ing. Grund

Ing. Fišer

Róbert Čuma

JUDr. Kerndl

JUDr. Oliva

Bc. Koláčný

Mgr. Hladík

JUDr. Vaňková

Schváleno jednomyslně 10 členy.

pro

Strana 4 / 5

Rozpočtové opatření
Běžné a kapitálové výdaje - přesun
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Věcná náplň
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa
hřbitovů města Brna
Refundace mzdových nákladů společnosti STAREZ-SPORT, a.s.
Technické zhodnocení objektů na ÚH Jihlavská
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