
Xll. zasedání upitelstva Mč Brno-Bohunice kona dne 09.09.2020

Věc: Materiál k bodu 4

Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng. Čechová, lng. Brynza V Brně dne 01 .07.,12'08.,02.09.2020

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna ě,. 2ol200í, kterou se
vydává statut města Brna, ve znění pozdějších vyh!ášek

Důvodová zpráva
1) MČ Brno-Bohunice obdrŽela od odboru rozpočtu a financování MMB návrh obecně

závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 2012001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších vyhlášek' Navrhovan á změnaje následující:

Úprava v oblasti finančního hospodaření (článek 76}
Záměrem úpravy je stanovení celkového objemu př'rjmů, které město Brno postoupí do
rozpočtů městských částí v roce 2021, maximálně do výše 1OO o/o schváleného rozpočtu
roku 2020. Z vyhlášky bude trvale vypuštěn Čtaner 76, odst. 10a.

Úprava v oblasti přechodná a závěrečná ustanovení (článek 83l
Doplnění Přechodných ustanovení Statutu města Brna v tom smyslu, Že pro rok2021 se
ustanovení Článku 76 odst. 10a nepouŽije.

2) Dopisem ze dne 21.07 '2020 poŽádal odbor sociální péěe Magistrátu města Brna,
s odkazem na ustanovení čl. 77 odst' 3 a 4 Statutu města Brna, o zaslání stanoviska
k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
Statut města Brna.

V současné době vykonává pro MČ Brno-Bohunice sociální sluŽby (pečovatelská
sluŽba, centra denních sluŽeb) městská část Brno-střed a sociální sluŽby (denní
stacionáře) a pobytové sociální sluŽby (odlehčovací sluŽby) MČ Brno-Bohunice
nevykonává vůbec.

Navrhovanou změnou Statutu města Brna dojde ke sloučení sociálních sluŽeb -
pečovatelská sluŽba, odlehčovací sluŽba, centra denních sluŽeb a denní stacionáře na
úrovni města Brna a na MČ dojde k ukončení těchto sociálních s]uŽeb k datu
31.12.2020. Dále budou tyto sociální sluŽby poskytovány Centrem sociálních sluŽeb,
příspěvkovou organizací, a to s účinností od 01 .01'2021'

3) Na základě poŽadavku Sněmu starostů konaného 02.05.2019 o stanovení jednotné
metodiky pro způsob předkládání vyúčtování transferů, jsou s účinností od roku 2o2o
postupovány městským částem přrjmy z rozpočtu města na zimní údrŽbu, úklid
chodníků a na výkon práv a povinností k veřejně přístupným Účelovým komunikacím
a dopravním plochám v majetku města formou sloučené účelové dotace oproti původní
rozdělené formě poskytovaných dotací - dotace na zimní údrŽbu, úklid chodníků
(specifická dotace) a dotace na výkon práv a povinností k veřejně přístupným účelovým
komunikacím a dopravním plochám v majetku města (účelová dotace).

S ohledem na tuto změnu předkládá odbor dopravy MMB dopisem ze dne 19'o8.2o2o
návrh změny Statutu města Brnq, kteým dojde ke zpřesnění účelu poskytované
sloučené účelové dotace' Rada MČ doporučuje zastupitelstvu navrŽenou změnu statutu
schválit.
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Návrh u snesenr

Zastupitetstvo Mč Brno_Bohunice

Ad 1) nesouhlasí

s předloŽenou úpravou Statutu města Brna v části IV. - Př'rjmy městské části, a to
s trvalým odstraněním Článku 76odst. 10a

požaduje

po Zastupitelstvu města Brna místo trvalého vypuštění Článku 76 odst. 10a Statutu
města Brna pouze doplnění Přechodných ustanovení Statutu města Brna tak, že pro
rok 2021 se ustanovení Článku 76 odst. 10a nepouŽije

ukládá

vedoucí Finančního odboru zaslat toto stanovisko na odbor rozpočtu a financování
MMB.

Ad 2) schvaluje

obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2012001, kterou se vydává
statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, dle předloŽeného návrhu, kteý je
přílohou č.4 zápisu

ukIádá

vedoucímu Sociálního odboru zaslat toto usnesení odboru sociální péče MMB.

Ad 3) schvaluje

změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2012001, kterou se
vydává statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č. 5 zápisu

ukládá

vedoucí Finančního odboru zaslat toto stanovisko na odbor dopravy MMB.

Příloha: Kopie dopisu odboru rozpočtu a financování MMB ze dne 05.06.2020 včetně
příloh
Kopie dopisu odboru sociální péče MMB ze dne 21'07.2020 včetně příloh
Kopie dopisu Odboru dopravy ze dne 19.08.2020


