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

15. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného
čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky
MMB v roce 2021
Anotace
Důvodem návrhu rozpočtového opatření je nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci
veřejné zakázky v souvislosti s opatřeními pro kybernetickou bezpečnost a realizaci veřejné zakázky
„Architektonický koncept ICT“ z rozpočtu Odboru městské informatiky na rok 2021.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, na základě navržené aktualizace očekávaného
čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce
2021, která tvoří přílohu č. … tohoto zápisu

Stanoviska
Materiál bude projednán ve Finančním výboru ZMB dne 6. 10. 2021.
Rada města Brna projednala materiál na své schůzi R8/173 konané dne 29. 9. 2021 a doporučila jej
ZMB ke schválení (hlasování viz příloha stanoviska).
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. David Menšík
vedoucí odboru - Odbor městské informatiky
1.10.2021 v 11:12
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
1.10.2021 v 13:11

Sestava vytvořena 1.10.2021 v 13:11
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Důvodová zpráva ZMB:
Odbor městské informatiky MMB předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového
opatření, jehož předmětem je návrh aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu
kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021. Důvodem návrhu
rozpočtového opatření je nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci veřejné
zakázky v souvislosti s opatřeními pro kybernetickou bezpečnost a realizaci veřejné
zakázky „Architektonický koncept ICT“ z rozpočtu Odboru městské informatiky na rok
2021.
K nevyčerpání předmětných rozpočtových prostředků došlo z toho důvodu, že projekt
„Architektonický koncept ICT“ byl zdržen ve fázi realizace veřejné zakázky díky dotazům
uchazečů. To se projevilo na pozdějším zahájení realizace a následném opoždění všech
aktivit na projektu, na aktualizaci a doplnění architektonického modelu podle plánovaných
platebních milníků. Dalším faktorem byla také očekávaná změna a doplnění metodiky o
nové požadavky ze strany Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR.
U všech projektů se do zpoždění potřebných aktivit promítla také epidemiologická situace
v ČR, která omezila potřebné kapacity. Čerpání položky na kyberbezpečnost je především
vázáno na realizaci komplexní veřejné zakázky na pořízení LOG managementu, která se
aktuálně soutěží v jednacím řízení s uveřejněním.
Na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2021 Odbor
městské informatiky MMB předkládá tabulku rozpočtového opatření.
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Rozpočtové opatření
Kapitálové výdaje - snížení
ORJ
§
pol.
ÚZ
5300 6171
6111
5300 6171
6119
Financování - snížení
ORJ
§
pol.
ÚZ
1700

8113

v tis. Kč
ORG

Věcná náplň

2259 Kybernetická bezpečnost
2712 Architektonický koncept ICT
ORG

Věcná náplň
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

Upravený rozpočet
Úprava
k 20.9.2021
rozpočtu + 23 000
-20 700
1 500
-1 000

Rozpočet
po změně
2 300
500

Upravený rozpočet
Úprava
k 20.9.2021
rozpočtu + 1 410 310
-21 700

Rozpočet
po změně
1 388 610
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38. Návrh rozpočtového opatření – Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových
výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2021
Bylo hlasováno bez rozpravy.
Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, na
základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské
informatiky MMB v roce 2021.

JUDr.
Vaňková

Mgr.
Hladík

Bc.
Koláčný

JUDr.
Oliva

JUDr.
Kerndl

Róbert
Čuma

Ing. Fišer

Ing. Grund

RNDr.
Chvátal

Ing.
Kratochvíl

Mgr.
Suchý

Schváleno jednomyslně 11 členy.
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