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

41. Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským
částem v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu,
návrh rozpočtového opatření
Anotace
Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v souvislosti s prominutím místního
poplatku z pobytu. Návrh souvisejícího rozpočtového opatření.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- poskytnutí neinvestičních transferů z rozpočtu města Brna městským částem
statutárního města Brna ve výši 4 777 tis. Kč z důvodů pokrytí nižších příjmů
městských částí v roce 2021 v souvislosti s prominutím místního poplatku z pobytu
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na schůzi R8/172., konané dne 22.9.2021, a doporučila ZMB
schválit předložený návrh usnesení.
Finanční výbor ZMB projedná materiál dne 6.10.2021. Výpis usnesení Finančního výboru ZMB
bude členům ZMB předložen písemně při prezenci na zasedání Z8/32. ZMB.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno
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Důvodová zpráva
Orgánům města Brna je předkládán k projednání návrh rozpočtového opatření v souvislosti
s prominutím místního poplatku z pobytu za období od 24.5.2021 do 31.12.2021
Poplatek z pobytu je jedním z místních poplatků dle zákona 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem stanovená maximální sazba byla
od 1.1.2021 navýšena z 21 Kč na osobu a započatý den pobytu na 50 Kč/osobu/den. Tato
sazba je aktuálně uplatňována pouze v MČ Brno-Medlánky, ve většině (16) městských částí
činí 20 Kč nebo 21 Kč/osobu/den.
V rámci opatření za účelem zmírnění dopadů pandemie SARS-CoV-2 v oblasti
místních poplatků:
- doporučila Rada města Brna na své R8/150. schůzi dne 19. 5. 2021
• Odboru rozpočtu a financování MMB převzít kompetence nadřízeného správce daně
ve věci prominutí místního poplatku z pobytu,
• Odboru rozpočtu a financování MMB vydat rozhodnutí o prominutí místního poplatku
z pobytu za období od 24. 5. 2021 do 31. 12. 2021
- schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/27. zasedání dne 25. 5. 2021 záměr
poskytnutí kompenzace za snížení příjmů městských částí v souvislosti s plošným prominutím
místního poplatku z pobytu na celém území statutárního města Brna za období od 24. 5. 2021
do 31. 12. 2021.
K prominutí poplatku z moci úřední došlo rozhodnutím Odboru rozpočtu a financování MMB
ze dne 21. 5. 2021. Prominutí poplatku se vztahuje na (ubytované) fyzické osoby a nejedná se
tedy o veřejnou podporu.
Výše kompenzace pro rok 2021 je navržena jako rozdíl mezi schváleným rozpočtem příjmů
jednotlivých městských částí z poplatku z pobytu v roce 2021 a skutečným plněním příjmů
z poplatku z pobytu k 31.8.2021 (poskytne se v případech, kdy je skutečné plnění nižší,
než schválený rozpočet).
Výplatu kompenzace městským částem (tj. navýšení běžných výdajů města Brna) ve výši
4 777 tis. Kč se navrhuje řešit zapojením části volných zdrojů z minulých let.
Kompenzace nižších příjmů městských částí v roce 2022 (tj. příjmů, které by městské části
získaly v roce 2022 z poplatku z pobytu za poskytnuté úplatné pobyty v období od 1.10.2021
do 31.12.2021) bude řešena v květnu příštího roku v rámci finančního vypořádání města Brna
a městských částí za rok 2021.
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Hlasování v RMB
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel / z 11 členů
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Rozpočtové opatření
v tis.Kč
Financování - zvýšení
ORJ
§
Pol.
ÚZ
1700

ORG

8115

Běžné výdaje - zvýšení
ORJ
§
Pol.
ÚZ
1700 6330 5347

Věcná náplň
Zapojení volných zdrojů minulých let k financování běžných výdajů

ORG

Věcná náplň

7170 Neinvestiční převody mezi městem a městskými částmi
MČ Brno-střed
MČ Brno-Žabovřesky
MČ Brno-Královo Pole
MČ Brno-sever
MČ Brno-Židenice
MČ Brno-jih
MČ Brno-Bohunice
MČ Brno-Starý Lískovec
MČ Brno-Jundrov
MČ Brno-Bystrc
MČ Brno-Kníničky
MČ Brno-Komín
MČ Brno-Medlánky
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
MČ Brno-Maloměřice a Obřany
MČ Brno-Vinohrady
MČ Brno-Líšeň
MČ Brno-Slatina
MČ Brno-Tuřany
MČ Brno-Chrlice
MČ Brno-Bosonohy
MČ Brno-Ivanovice

Upr. rozpočet
Úprava
k 7. 9. 2021 rozpočtu + 400 857
4 777

Rozpočet
po změně
405 634

Upr. rozpočet
Úprava
k 7. 9. 2021 rozpočtu + 1 533 206
4 777
2 259
117
314
107
38
438
22
5
9
346
567
17
124
29
64
15
183
80
17
19
1
6

Rozpočet
po změně
1 537 983
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