Rada města Brna
Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

12. Tvorba Fondu rezerv a rozvoje z nedočerpaných výdajů
rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, návrh rozpočtového
opatření
Anotace
Odbor zdraví předkládá návrh rozpočtového opatření pro vytvoření Fondu rezerv a rozvoje z
nedočerpaných výdajů rozpočtu Odboru zdraví MMB na rok 2021, a to v souvislosti s žádostí Sdružení
zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace o převod nedočerpané částky účelového
příspěvku na opravy v objektu Polikliniky Lesná k čerpání v roce 2022.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- tvorbu Fondu rezerv a rozvoje ve výši 3 530 tis. Kč k využití na opravy v objektu
Polikliniky Lesná
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

Stanoviska
Rada města Brna materiál projednala na své schůzi R8/173 dne 29.9.2021 a doporučila ke
schválení.
Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 6.10.2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
4.10.2021 v 13:10
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
4.10.2021 v 12:21
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Důvodová zpráva

Odbor zdraví MMB (OZ) obdržel žádost Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové
organizace (SZZ II), o převod nedočerpané částky účelového příspěvku na opravy v objektu Polikliniky
Lesná k čerpání v roce 2022.
V rozpočtu běžných výdajů OZ v roce 2021 je pro SZZ II vyhrazen účelový příspěvek ve výši 7 300 tis.
Kč (z předplaceného nájemného za užívání objektu polikliniky Lesná, které je alokováno ve Fondu
rezerv a rozvoje) na opravy v objektu Polikliniky Lesná. Do konce letošního roku však SZZ II nebude
schopna tyto peníze vyčerpat, a to zejména z důvodu nynějších prodloužených dodacích lhůt některých
technologií (trafostanice). Předpoklad čerpání v roce 2021 je ve výši 3 770 tis. Kč. Rozdíl tak činí 3 530
tis. Kč, který by byl použit na opravy v roce 2022. V objektu polikliniky Lesná jsou pro rok 2022
plánované další opravy, zejména oprava oddělení pediatrie za cca 15 000 tis. Kč.
OZ tak navrhuje SZZ II snížit v roce 2021 neinvestiční příspěvek o částku 3 530 tis. Kč, a tuto částku
ponechat ve Fondu rezerv a rozvoje pro využití v roce 2022.
Žádost ředitele SZZ II včetně tabulky čerpání příspěvku v roce 2021 je přílohou materiálu.
Na základě této žádosti předkládá OZ návrh příslušného rozpočtového opatření.

Stanoviska dotčených orgánů:
KZPP RMB materiál z časových důvodů neprojednala.
Rada města Brna materiál projednala na své R8/173. schůzi dne 29.9.2021.
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Schváleno jednomyslně 11 členy.

pro

Finanční výbor ZMB materiál projednal na svém zasedání dne 6.10.2021.
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Rozpočtové opatření
Běžné výdaje - snížení
ORJ
§
Pol. ÚZ ORG
7100

3511

5331

9108 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SZZ II Brno

Financování - snížení
ORJ
§
Pol. ÚZ ORG
1700

8115

Věcná náplň

Věcná náplň
Tvorba Fondu rezerv a rozvoje
v tom: předplacené nájemné za užívání objektu Polikliniky Lesná

v tis. Kč
Upr. rozpočet
k 22.09.2021

16 712

Upr. rozpočet
k 22.09.2021

7 300

Úprava
rozpočtu + -

-3 530

Úprava
rozpočtu + -

-3 530
-3 530

Rozpočet
po změně

13 182

Rozpočet
po změně

3 770
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