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

34. Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku školám a
školským zařízením určených k výkonu péče o děti rodičů
vybraných profesí v období pandemie COVID 19 – návrh
rozpočtového opatření.
Anotace
Materiál se zaobírá návrhem na poskytnutí neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením
určených k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí pandemie COVID 19 a návrh rozpočtového
opatření.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 300 000,-Kč z rozpočtu města
Brna na rok 2020 školám a školským zařízením určeným k výkonu péče o děti rodičů
vybraných profesí v období pandemie COVID 19, s tím že školy a školské zařízení
tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, v
termínu do 15. dubna 2021.
- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí neinvestičních příspěvků
školám a školským zařízením určeným k výkonu péče o děti rodičů vybraných
profesí v období pandemie COVID 19

Stanoviska
Finanční výbor zastupitelstva města Brna materiál projedná dne 2. 12. 2020.
Materiál projednala RMB na schůzi R8/ 118. konané dne 25. 11. 2020 a doporučuje.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Martin Jelínek, vz. PhDr. Marie
Klusoňová
vedoucí odboru - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
27.11.2020 v 08:22
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 27.11.2020 v 10:01
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
27.11.2020 v 09:47

Sestava vytvořena 27.11.2020 v 10:01
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Důvodová zpráva
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna předkládá Radě města Brna
materiál řešící poskytnutí neinvestičního příspěvku školám a školským zařízením určených
Jihomoravským krajem k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí, a to v období účinnosti
krizového opatření, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v
základních školách, na úhradu nákladů spojených se zajištěním stravy a dalších nákladů
spojených s provozem zařízeních v době trvání nouzového stavu.
V souvislosti s Usnesením vlády České republiky, o přijetí krizového opatření byly ve městě
Brně určeny Jihomoravským krajem školy, které poskytovaly péči o děti (od 3 do 10 let) rodičů
vybraných pomáhajících profesí v době pandemie COVID 19. V tomto období byla dětem
zajištěna také bezplatně strava.
Neinvestiční příspěvek školám a školským zařízením určených Jihomoravským krajem k péči
o děti pomáhajících profesí je určen na náklady vzniklé na nákup potravin při zajištění stravy
a další náklady spojené s provozem zařízení (ochranné pomůcky, desinfekce, materiální
vybavení).
Ve věci úhrady těchto nákladů bylo vedeno jednání s KrÚ JMK. Bylo nám sděleno, že dne
21.10.2020 byl rozeslán materiál MŠMT, který sděluje že zvýšené provozní výdaje, jakými jsou
např. desinfekční a ochranné prostředky, potraviny atp., je dle § 180 a §182 školského zákona
povinen hradit zřizovatel právnické osoby.
Celková výše neinvestičního příspěvku pro tyto školy a školská zařízení je 300 000 Kč. V
přiložené tabulce jsou uvedeny jednotlivé školy a školské zařízení a finanční částky určené k
úhradě vzniklých nákladů těchto škol. Při výpočtu nákladů jednotlivých škol a školských
zařízení bylo vycházeno z průměrného počtu dětí navštěvujících v tomto období určené školy
a školská zařízení a z počtu pracovních dnů od uzavření škol dne 14. 10. 2020 do konce
kalendářního roku 2020.
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na výše uvedený účel budou poskytnuty školám a
školským zařízením jako neinvestiční příspěvek na provoz, navrhuje OŠMT MMB provést
rozpočtové opatření, kterým budou finanční prostředky převedeny na příslušný paragraf a
položku. Finanční prostředky ve výši 300 000 Kč budou převedeny z nedočerpaných položek
„Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol“ a „Cena vévody z Edinburgu“.
V rozpočtovém opatření je proveden přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč na dietní
stravování mezi MŠ nám. Svornosti 8 a MŠ a ZŠ nám. Svornosti 7, z důvodu zrušení
samostatné mateřské školy a vzniku nástupnické organizace MŠ a ZŠ nám. Svornosti 7.
Materiál nebyl předložen Komisi výchovy a vzdělávání Rady města Brna z časových
důvodů.
Materiál byl předložen RMB na schůzi R8/118. konané dne 25. 11. 2020.
Stanovisko:
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit:
- poskytnutí neinvestičních příspěvků v celkové výši 300 000,-Kč z rozpočtu města Brna na
rok 2020 školám a školským zařízením určeným k výkonu péče o děti rodičů vybraných
profesí v období pandemie COVID 19, s tím že školy a školské zařízení tyto finanční
prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, v termínu do 15. dubna
2021.
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- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a
školským zařízením určeným k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí v období
pandemie COVID 19.

Ing. Fišer

Ing.
Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

Suchý

Róbert
Čuma

Oliva

JUDr.
pro

JUDr.
Kerndl

pro

Koláčný

pro

Bc.

Mgr.

pro

Hladík

JUDr.
Vaňková

Schváleno jednomyslně 11 členy.

Materiál bude projednán na Finančním výboru ZMB dne 2.12.2020.
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Rozpočtové opatření
v tis. Kč
Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
6700

3113

ÚZ

ORG

5169
6213
6389

6700

3113

5331
9146
8257
8264
8222
8230

6700

3141

5331
8608

6700

3111

5331
8085

6700

3113

5331
8268

Věcná náplň

Upr. rozpočet Úprava
k 19.11.2020 rozpočtu + Nákup ostatních služeb
1 964
-300
ve j.n.: Služby spojené s činností Sítě brněnských otevřených škol
251
-200
ve j.n.: Cena vévody z Edinburgu
460
-100
Příspěvek na provoz p.o. - Školy určené JmK- péče o děti rodičů vybraných profesí
0
265
WZŠ a MŠ Plovdivská 8
60
ZŠ a MŠ Křídlovická 30b
10
ZŠ a MŠ Merhautova 37
70
ZŠ a MŠ Vedlejší 10
55
ZŠ Svážná 9
70
Příspěvek na provoz p.o. - Školské zařízení určené JmK- péče o děti rodičů vybraných profesí
0
35
ŠJ Nádvorní 1
35
Příspěvek na provoz p.o. - dietní stravování
640
-50
MŠ Nám. Svornosti 8
-50
Příspěvek na provoz p.o. - dietní stravování
690
50
ZŠ a MŠ nám. Svornosti 7
50

Rozpočet
po změně
1 664
51
360
265

35
590
740
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Návrh rozdělení nákladů na děti pomáhajících profesí COVID 2020
Celkem v Kč
/škola
Škola, školské zařízení
1.

WZŠ a MŠ Plovdivská 8

60 000,00

2.

ZŠ a MŠ Křídlovická 30b

10 000,00

3.

ŠJ Nádvorní 1

35 000,00

4.

ZŠ a MŠ Merhautova 37

70 000,00

5.

ZŠ a MŠ Vedlejší 10

55 000,00

6.

ZŠ Svážná 9

70 000,00

Celkem / období

300 000,00
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