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

19. Návrh rozpočtového opatření – přesun běžných a kapitálových
výdajů v rámci rozpočtu Odboru vnitřních věcí MMB
Anotace
Do rozpočtu Odboru vnitřních věcí byly na rok 2021 mimo jiné zařazeny na základě předběžné kalkulace
finanční prostředky na pořízení vybavení rekonstruované místnosti Rady města Brna na Nové radnici, a
to v kapitálových výdajích částka 4.450 tis. Kč a v běžných výdajích 255 tis. Kč. Na základě
realizovaných veřejných zakázek je však potřeba převést částku 650 tis. Kč z kapitálových výdajů do
běžných výdajů. Tímto rozpočtovým opatřením nejsou požadovány žádné další finanční prostředky,
dochází pouze k jejich přesunu v rámci rozpočtu OVV na rok 2021.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, v souvislosti
s pořízením vybavení rekonstruované místnosti Rady města Brna

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi č. R8/173. konané dne 29. 9. 2021.
Finanční výbor projedná dne 6. 10. 2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jaroslava Slámová
vedoucí odboru - Odbor vnitřních věcí
5.10.2021 v 11:11
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

JUDr. Rostislav Obrlík
vedoucí úseku - Úsek tajemníka
5.10.2021 v 11:38

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 11:38

1/1

Vygenerováno programem eMMB

Strana 1 / 4

Obsah materiálu

Návrh usnesení
Obsah materiálu
Důvodová zpráva
Příloha k usnesení (RO - do ZMB - mistnost RMB.pdf)

1-1
2-2
3-3
4-4

Strana 2 / 4

Důvodová zpráva
Do rozpočtu Odboru vnitřních věcí byly na rok 2021 mimo jiné zařazeny finanční prostředky
na pořízení vybavení rekonstruované místnosti Rady města Brna na Nové radnici. Na základě
předběžné kalkulace je v kapitálových výdajích částka 4.450 tis. Kč a v běžných výdajích 255 tis. Kč.
Odbor vnitřních věcí realizoval veřejné zakázky na dodání vybavení dle schváleného
architektonického návrhu a byly uzavřeny smlouvy. Z těchto smluv vyplývá nižší potřeba kapitálových
výdajů a naopak navýšení běžných výdajů oproti původnímu předpokladu, a to o částku 650 tis. Kč.
Z tohoto důvodu zpracoval Odbor vnitřních věcí návrh rozpočtového opatření, kterým dojde v rámci
jeho rozpočtu k přesunu kapitálových výdajů (ORJ 3200 § 6171 položka 6122) do běžných výdajů (ORJ
3200 § 6171 položka 5137).
Tímto rozpočtovým opatřením nejsou požadovány žádné další finanční prostředky, dochází pouze
k jejich přesunu v rámci rozpočtu OVV na rok 2021. Odbor vnitřních věcí na základě výše uvedených
skutečností předkládá Zastupitelstvu města Brna ke schválení rozpočtové opatření dle přiložené
tabulky. Rada města Brna materiál projednala a schválila na své R8/173. schůzi konané 29. 9. 2021.
Finančnímu výboru je materiál předložen k projednání na schůzi konané 6. 10. 2021.
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Rozpočtové opatření
v tis. Kč
Běžné a kapitálové výdaje - přesun
ORJ
§
pol.
ÚZ
ORG

3200
3200

6171
6171

6122
5137

Věcná náplň

3000 Nestavební investice OVV; Stroje, přístroje a zařízení
7320 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Upr. rozpočet
Úprava
k 15. 9. 2021 rozpočtu + 5 297
3 945

-650
650

Rozpočet
po změně
4 647
4 595
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