Rada města Brna
Z8/26. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 20.4.2021

Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s uzavřením Dodatku č.
1 k servisní smlouvě č. 5320170542 – přesun finančních
prostředků z rozpočtu Odboru městské informatiky MMB do
rozpočtu Odboru participace MMB
Anotace
V rozpočtovém opatření je navrhován přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru městské
informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB z důvodu zajištění financování realizace veřejné
zakázky „Podpora prostředí Městských dat, správa a rozvoj katalogu CKAN“. S těmito výdaji nebylo ve
schváleném rozpočtu Odboru participace MMB na rok 2021 původně počítáno, neboť veřejná zakázka,
na základě které, byla uzavřena předmětná smlouva, byla zadána Odborem městské informatiky MMB.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. … tohoto usnesení, z důvodu
zajištění finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky „Podpora prostředí
Městských dat, správa a rozvoj katalogu CKAN“.

Stanoviska
Finanční výbor Zastupitelstva města Brna materiál projedná dne 14. 4. 2021.
Rada města Brna materiál projedná dne 14. 4. 2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. David Menšík
vedoucí odboru - Odbor městské informatiky
9.4.2021 v 07:50
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 9.4.2021 v 11:56
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
9.4.2021 v 11:56

Sestava vytvořena 9.4.2021 v 11:56
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Vygenerováno programem eMMB
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Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha k usnesení (RO_ SML_Městská data_V3_OSRS.pdf)
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5-5
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Důvodová zpráva:
Odbor městské informatiky MMB předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového
opatření, v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5320170542.
V rozpočtovém opatření je navrhován přesun finančních prostředků z rozpočtu Odboru
městské informatiky MMB do rozpočtu Odboru participace MMB z důvodu zajištění
financování realizace veřejné zakázky „Podpora prostředí Městských dat, správa a rozvoj
katalogu CKAN“. S těmito výdaji nebylo ve schváleném rozpočtu Odboru participace
MMB na rok 2021 původně počítáno, neboť veřejná zakázka, na základě které, byla
uzavřena předmětná smlouva, byla zadána Odborem městské informatiky MMB. Odbor
městské informatiky MMB uzavřel s dodavatelem Singularita s.r.o., se sídlem Lindavská
785/1, 181 00 Praha 8 Bohnice, IČO 04259521 dne 27. února 2020 servisní smlouvu č.
5320170542, jejímž předmětem je závazek dodavatele poskytovat objednateli servisní
služby na podporu prostředí městských dat a poskytování správy a rozvoje katalogu
CKAN. Hodnota plnění ze smlouvy je stanovena na maximální výši 199 900 Kč bez DPH
za celou dobu účinnosti smlouvy.
Vzhledem k předmětu plnění smlouvy a požadavku na operativnost čerpání služeb, dojde
na základě dodatku k jejímu převedení na Odbor participace. Smluvní strana společnost
Singularita s.r.o., se sídlem Lindavská 785/1, 181 00 Praha 8 Bohnice, IČO 04259521, tuto
změnu bere na vědomí a souhlasí s ní.
Finanční prostředky pro Odbor participace MMB budou převedeny z nedočerpaných
prostředků Odboru městské informatiky MMB na tuto veřejnou zakázku.
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
5300

6171

5168

6100

3636

5168

ÚZ

ORG

Věcná náplň

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
6372 ve j.n.: Městská data
7610 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

v tis. Kč

Upr. rozpočet
Úprava
k 8.4.2021
rozpočtu + 226 459
-242
500
-242
1 409
242

Rozpočet
po změně
226 217
258
1 651

Strana 5 / 5

