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

52. Změna části účelového neinvestičního příspěvku Letní kino
Nová Zbrojovka na investiční transfer u TIC BRNO, příspěvkové
organizace, v roce 2021 – návrh rozpočtového opatření
Anotace
TIC BRNO, příspěvkové organizace, požádala o změnu části účelového neinvestičního příspěvku na
zajištění projektu Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer ve výši 119 tis. Kč při zachování
původně schváleného účelu s termínem vyúčtování do 15. 01. 2022. Účelový neinvestičního příspěvek
byl organizaci poskytnutý z rozpočtu města Brna v průběhu roku 2021 ve celkové výši 500 tis. Kč.
Investiční transfer bude poskytnutý na projekční plátno, konstrukci a servis, toto již bylo zakoupeno a
zařazeno do evidence dlouhodobého hmotného majetku.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

- změnu části účelového neinvestičního příspěvku ve výši 500 tis. Kč poskytnutého
z rozpočtu města Brna v roce 2021 TIC BRNO, příspěvkové organizaci, na zajištění
projektu Letní kino Nová Zbrojovka na investiční transfer ve výši 119 tis. Kč při
zachování původně schváleného účelu s termínem vyúčtování do 15. 01. 2022;
- 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.
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Důvodová zpráva
Dne 2. 9. 2021 požádala ředitelka TIC BRNO, příspěvkové organizace (dále jen TIC), o změnu
části účelového neinvestičního příspěvku na investiční transfer, a to ve výši 119 tis. Kč. Žádost
byla na Odboru kultury MMB zaevidována pod. č. j. 4467642.
Účelový neinvestiční příspěvek byl schválen Zastupitelstvem města Brna Z8/27. konaném dne
25.5.2021 v celkové výši 500 tis. Kč a byl určen na zajištění projektu „Letní kino Nová
Zbrojovka“, s termínem vyúčtování 15.1.2022. Součástí předloženého materiálu byl i rozpis,
kde bylo vyčísleno i projekční plátno, konstrukce a servis. Dle předložené žádosti, která je
součástí materiálu, došlo k navýšení ceny a to tak, že součet jednotlivých položek, který tvoří
součást pořízeného majetku překročil hranici 40 tis. Kč a doba použitelnosti projekčního plátna
je delší než 1 rok. Z těchto důvodů je nezbytné, aby organizace zařadila projekční plátno
do dlouhodobého hmotného majetku. Pořízený majetek již byl zařazen do používání a začal být
odepisován.
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Pokorná

PhDr. Alžběta
Vlčková

Roman Freimuth

Petr Šafařík

Nepřít.

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Ing. Eva
Svobodová

Bc. Marie
Paděrová

Oldřich Gardáš

Nepřít.

Mgr. Miriam
Kolářová

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková, Ph.D.

Materiál byl předložen k projednání na R8/KK/34.zasedání Komise kulturní RMB konané dne
21.9.2021.
Hlasování: přítomno 9 členů – 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení bylo přijato.

Pro

Materiál byl projednán na R8/173. schůzi Rady města Brna konané dne 29. 9. 2021.
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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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V Brně dne 2. 9. 2021

NAŠE ZN.: TIC/441/2021
VYŘIZUJE

Žádost o změnu části účelového neinvestičního příspěvku na účelový investiční
příspěvek — projekt Letní kino Nová Zbrojovka
Vážená paní vedoucí,
v roce 2021 byl organizaci navýšen rozpočet o prostředky na projekt Letní kino Nová
Zbrojovka, a to jako účelový neinvestiční účelový příspěvek v celkové výši 500 tis. Kč —
schváleno na Z8/27 konané dne 25. 5. 2021. Příspěvek je určen na krytí nákladů spojených
s provozováním letního kina v roce 2021 v objektu Nová Zbrojovka.
Žádáme o změnu části tohoto neinvestičního příspěvku na investiční příspěvek, tzn. převod
z neinvestičních prostředků na investiční, a to ve výši 119 tis. Kč.
Důvodem žádosti: jedna z položek schválených v soupisu požadavků financovaných
z rozpočtu SMB je projekční plátno, konstrukce a servis. Došlo k navýšení ceny jednotlivých
komponentů a to tak, že jednotlivé položky pořízeného majetku jsou v ceně vyšší, než je

40 tis. Kč za kus. Pořízený majetek je již zařazen do používání. Charakter použití zůstává
stejný, změna z neinvestičního na investiční příspěvek souvisí s cenou majetku.

Děkuji Vám za kladné vyřízení naší žádosti,
s mnoha pozdravy,

Mgr. et Mgr. J
ředitel

Tichá Janulíková
rganizace

(TIC BRNO
příspěvková
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Rozpočtové opatření
Běžné a kapitálové výdaje - přesun
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Věcná náplň

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - TIC BRNO, p.o.
z toho:
Letní kino Nová Zbrojovka
30069125 Invest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
z toho:
Letní kino Nová Zbrojovka
9125

v tis. Kč

Upr. rozpočet
k 20.9.2021
43 365

Úprava
rozpočtu + -119

Rozpočet
po změně
43 246

500

-119
119

619

119

Strana 6 / 6

