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

39. Návrh na změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního
transferu městské části Brno-Slatina – návrh rozpočtového
opatření
Anotace
Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/21 zasedání, konaném dne 10.11.2021 schválilo městské části
Brno-Slatina poskytnutí investičního a neinvestičního transferu. Městská část Brno-Slatina navrhuje
nevyčerpaný neinvestiční transfer na akci „ZŠ Jihomoravské nám. 2 - oprava stěn v zařízení školního
stravování" ve výši 650.000 Kč využít na dofinancování investiční akce „ZŠ Jihomoravské náměstí 2 pořízení technologie pro zařízení školního stravování“.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

1. změnu účelu použití nevyčerpaného neinvestičního transferu ve výši 650.000
Kč poskytnutého městské části Brno-Slatina na základě usnesení
Zastupitelstva města Brna Z8/21, bod č. 41 v rámci postoupených příjmů od
města na rok 2021 z neinvestiční akce „ZŠ Jihomoravské nám. 2 - oprava stěn
v zařízení školního stravování" ve výši 650.000 Kč na investiční akci „ZŠ
Jihomoravské náměstí 2 - pořízení technologie pro zařízení školního
stravování“
2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.......tohoto zápisu z
důvodu změny účelu použití neinvestičního transferu poskytnutého městské
části Brno-Slatina

Stanoviska
Finanční výbor projedná materiál 6.10.2021.
Rada města Brna projednala na R8/172. schůzi dne 22.9.2021 a doporučila Zastupitelstvu města
Brna ke schválení.
Podpis zpracovatele pro archivaci
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Důvodová zpráva
Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/21 zasedání, konaném dne 10.11.2020 schválilo městské

části Brno-Slatina poskytnutí transferů:
 investiční transfer ve výši 3.800.000 Kč na akci: ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - pořízení
technologie pro zařízení školního stravování
 neinvestiční transfer v objemu 650 000 Kč na akci: ZŠ Jihomoravské nám. 2 - oprava
stěn v zařízení školního stravování
RMČ na VIII/60. schůzi vybrala pro podlimitní veřejnou zakázku „Technologické vybavení
kuchyně Zařízení školního stravování, Jihomoravské nám. 2“ nabídku vybraného uchazeče
HRASPO spol. s r.o., Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno s nabídkovou cenou 5.214.000,- Kč bez
DPH ( 6.308.940 Kč vč. DPH). Dne 26.7.2021 byla podepsána Kupní smlouva. Realizace
08 - 11.2021. Finanční prostředky na tuto akci budou plně vyčerpány.
Realizace akce „Opravy stěn v Zařízení školního stravování Jihomoravské nám. 2“ byla
plánována na měsíc červenec 2021. Finanční prostředky měly sloužit k zapravení a finální
povrchové úpravě stěn po provedení nových rozvodů ZTI z důvodu připojení nového
technologického vybavení varny.
Po zpracování projektové dokumentace pro pořízení technologického vybavení varny Zařízení
školního stravování Jihomoravské nám. 2 se ukázalo, že je nutná změna dispozice varny a
finanční prostředky plánované na Opravy stěn jsou nedostatečné. Po zpracování projektu na
stavební úpravy vzrostly náklady na stavební práce dle položkového rozpočtu na 3.700.000 Kč
bez DPH.
Městská část není schopná z vlastních zdrojů v celém rozsahu dofinancovat uvedené opravy z
rozpočtu na rok 2021. Z tohoto důvodu byla jejich realizace odložena na rok 2022.
MČ Brno-Slatina navrhuje nevyčerpaný neinvestiční transfer na akci „ZŠ Jihomoravské nám. 2 oprava stěn v zařízení školního stravování“ ve výši 650.000 Kč využít na dofinancování
investiční akce „ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - pořízení technologie pro zařízení školního
stravování“.
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Rada města Brna projednala materiál na R8/171, konané dne 22.9.2021.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
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