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

49. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, na rozšíření
pracovního úvazku projektového manažera v roce 2021 - návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Muzeum města Brna, příspěvková organizace, požádala o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
ve výši 159 tis. Kč pro rok 2021, a to na rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v projektu
„Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

a) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Muzeu města Brna, příspěvkové
organizaci, ve výši 159 tis. Kč na rozšíření původního 0,25 úvazku na 1,0 úvazek
projektového manažera v projektu „Centrum dialogu – záchrana a rehabilitace
Arnoldovy vily“, s termínem vyúčtování do 15. 01. 2022;
b)rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. …. tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/173. schůzi konané dne 29. 9. 2021 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne
6.10.2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
5.10.2021 v 10:37
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 10:37
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Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
4.10.2021 v 11:54

Sestava vytvořena 5.10.2021 v 10:37
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Důvodová zpráva
Dne 30. 08. 2021 požádal ředitel Muzea města Brna, příspěvkové organizace (dále jen MuMB),
Mgr. Zbyněk Šolc o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na pokrytí mzdových
nákladů MuMB na nové pracovní místo projektového manažera v projektu „Centrum dialogu
– záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“. Žádost byla na Odboru kultury MMB zaevidována
pod. č. j. MMB/447067/2021.
Požadované finanční prostředky ve výši 1.643 tis. Kč budou použity na rozšíření pracovního
úvazku projektového manažera, které bylo v projektu navrženo v rozsahu 0,25 úvazku.
Vzhledem k rozsahu a náročnosti projektu, administrativní zátěži se správou tzv. Norských
fondů a také přípravě celkové rekonstrukce zahrad vily je toto navržení nedostatečné. Nově
navrhovaný rozsah je 1,0 úvazku.
Ředitel MuMB žádá původní schválenou měsíční částku ve výši 15 tis. Kč (vč. zák. odvodů)
navýšit o 53 tis. Kč, tak, aby měsíční hrubá mzda projektového manažera byla srovnatelná
s dalšími vedoucími pracovníky MuMB. Pro rok 2021 se jedná o částku 159 tis. Kč, pro rok
2022 o částku 636 tis. Kč, pro rok 2023 rovněž o částku 636 tis. Kč a pro rok 2024 o částku 212
tis. Kč. Celkové navýšení finančních prostředků po dobu trvání projektu, tj. 31 měsíců, činí
1.643 tis. Kč.
Finanční prostředky ve výši 159 tis. Kč na účelový neinvestiční příspěvek pro MuMB budou
v roce 2021 poskytnuty z rozpočtu Odboru kultury MMB. Pro rok 2022 budou finanční
prostředky zařazeny do požadavků na navýšení běžných výdajů. Pokud by nebylo schváleno,
bude řešeno v rámci zapojení rezervy Odboru kultury MMB.
Komise kulturní RMB projedná materiál na svém R8/KK/34. zasedání konaném dne
21.09.2021.

Nepřít.

Pro

Pro

Pro

Nepřít.

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Mgr. Lucie Pokorná

PhDr. Alžběta Vlčková

Roman Freimuth

Petr Šafařík

Mgr. Pavel Uretšlégr

Ing. Eva Svobodová

Bc. Marie Paděrová

Oldřich Gardáš

Mgr. Miriam Kolářová

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika Lukášová
Spilková, Ph.D.

Hlasování: přítomno 9 členů – 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení bylo přijato.

Pro

pro

pro

pro

pro

Mgr.
Suchý

pro

Ing. Kratochvíl

pro

RNDr. Chvátal

pro

Ing. Grund

JUDr. Kerndl

pro

Ing. Fišer

JUDr.
Oliva

pro

Róbert Čuma

Bc.
Koláčný

pro

Mgr.
Hladík

JUDr. Vaňková

Materiál byl projednán na R8/173. schůzi Rady města Brna konané dne 29. 9. 2021
Schváleno jednomyslně 11 členy.
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Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne 6.
10. 2021
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Mgr. Kateřina Vorlíčková
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Statutární město Brno, Magistrát města Brna
601 67 Brno

Váš dopis značky / ze dne:

Naše značka:

MuMB-

Vyřizuje /tel.:

186/2021

V Brně dne:

Ing. S. Franzová,

24.8.2021

542123624
Žádost o dofinancování mzdových nákladů na nové pracovní místo projektový manažer v projektu
„Centrum dialogu — záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“

Vážená paní vedoucí,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat o dofinancování mzdových nákladů (vč. zák. odvodů)
funkce projektový manažer v projektu „Centrum dialogu — záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“.
Důvodem

žádosti je nutnost rozšíření pracovních povinností projektového

manažera, které

byly v původním projektu navrženy v rozsahu 0,25 úvazku, což je zcela nedostatečné. Vzhledem
k rozsahu a náročnosti projektu, administrativní zátěži se správou tvz. Norských fondů a také přípravě
celkové rekonstrukce zahrad vily, je nutné míti manažera projektu na 1,0 úvazku.
Původní schválenou měsíční částku uvedenou ve schváleném projektu na 15 tis. Kč (vč. zák.
odvodů) žádáme navýšit o 53 tis. Kč, tak, aby měsíční hrubá mzda projektového manažera byla
srovnatelná s dalšími vedoucími pracovníky MuMB. Počátek navýšení čerpáníje od 1. 10. 2021. Tedy
pro rok 2021 se jedná o částku 159 tis. Kč, pro rok 2022 o částku 636 tis. Kč, pro rok 2023 o částku
rovněž 636 tis. Kč a pro rok 2024 o částku 212 tis. Kč. Celkové navýšení finančních prostředků po dobu

trvání projektu, tj. 31 měsíců, činí 1 643 tis. Kč.
Předem děkujeme za pochopení a kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem
ředitel
Muzea města Brna
Muzeum města Brna,
příspěvková organizace

©

Špilberk 210/1, 662 24 Brn
IČ: 00101427 DIČ: CZ00101
tel. +420 542 123 611, www.sp.
Špilberk 210/1, 662 00 Brno, tel.: 542 123611, fax: 542 123613
e-mail: muzeum.brnoespilberk.cz, www.spilberk.cz, www.tugendhat.eu

Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 9537621/0100, IČ: 00101427, DIČ: CZ 00101427, datová schránka: pfékéc3

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddil Pr, vložka 34
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Rozpočtové opatření
Přijmy - zvýšení
ORJ

§

pol.

7300
7300

3312
3319

2229
2229

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

Běžné výdaje - zvýšení
ORJ

§

pol.

7300
7300

3319
3315

5222
5331

ÚZ

ORG

Věcná náplň

7730
9128

Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Muzeum města Brna, p.o.
z toho:
rozšíření pracovního úvazku projektového manažera v projektu Centrum dialogu - záchrana a
rehabilitace Arnoldovy vily

v tis. Kč

Upr. rozpočet
k 21.9.2021
0
0

Úprava
rozpočtu + -

Upr. rozpočet
k 21.9.2021

Úprava
rozpočtu + -

8 609
77 088

Rozpočet
po změně
53
25

-81
159

53
25

Rozpočet
po změně
8 528
77 247

159

Strana 7 / 7

