
XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 10.06.2020 
 
Věc: Materiál k bodu 12 - Návrh rozpočtového opatření č. 2/ZMČ 
 
Předkladatel: PhDr. Eva Duřpektová, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. 
Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová V Brně dne 29.05.2020 
 

Výdaje (v Kč) 
 

§ Položka ÚZ, Org. Text 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Zvýšení 
Snížení 

Vzdělávání a školské služby 

3111 5331  MŠ Amerlingova 4 – příspěvek na provoz 695.000 710.000 +15.000 

3111 5331  MŠ Běloruská 4 – příspěvek na provoz 855.000 875.000 +20.000 

3111 5331  MŠ Švermova 11 – příspěvek na provoz 690.000 705.000 +15.000 

3111 5331  MŠ Uzbecká 30 – příspěvek na provoz 690.000 705.000 +15.000 

3113 5331  ZŠ Arménská 21 – příspěvek na provoz 5.040.000 5.080.000 +40.000 

3113 5331  ZŠ a MŠ Vedlejší 10 – příspěvek na provoz 5.050.000 5.100.000 +50.000 

Kultura a sdělovací prostředky 

3399 5169  Nákup služeb – kulturní akce 350.000 195.000 -155.000 

VÝDAJE CELKEM 97.488.000 97.488.000 0 

 
Komentář k tabulce 

 
Výdaje 

 
V návaznosti na rozhodnutí vedení města Brna a MČ Brno-Bohunice byl od 18. května, 
resp. 25. května 2020, obnoven provoz mateřských škol v Bohunicích poté, co byly více než dva 
měsíce uzavřeny z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru. Od 25. května se 
také vrátili do škol někteří žáci prvního stupně. 
 
Znovuotevření mateřských a základních škol s sebou nese – a dá se s velkou pravděpodobností 
očekávat, že ponese i na podzim – zvýšené hygienické nároky na každodenní provoz, které byly 
specifikovány metodikami vydanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na 
doporučení Ministerstva zdravotnictví. Tato intenzivní hygienická opatření v případě mateřských 
škol zahrnují mj. průběžné používání teploměrů, častou dezinfekci povrchů, každodenní kompletní 
dezinfekci tříd a hraček, zajištění dezinfekce rukou pro rodiče, kteří vodí děti do školky, či používání 
ochranných pomůcek některými pracovníky. Základní školy pak musí mj. zajistit ve spolupráci se 
zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce a nádoby na dezinfekci, dezinfekční prostředky na 
ruce do tříd či každodenní důkladné čištění všech místností a ploch. Tato zvýšená hygienická 
opatření nutně znamenají i zvýšené finanční nároky na zajištění dezinfekčních a ochranných 
pomůcek, se kterými nebylo v rozpočtech škol počítáno. 
 
Na základě zvýšených hygienických požadavků na provoz školských zařízení, jejichž je městská 
část Brno-Bohunice zřizovatelem, navrhujeme rozpočtové opatření, kterým bude za účelem nákupu 
a zajištění čistících, dezinfekčních, ochranných a jiných potřebných prostředků a pomůcek zvýšen 
letošní příspěvek na provoz MŠ Amerlingova 4, MŠ Švermova 11 a MŠ Uzbecká 30 o 15 tis. Kč 
a MŠ Běloruská 4 o 20 tis. Kč. Současně navrhujeme ze stejného důvodu zvýšit příspěvek na 
provoz ZŠ Arménská 21 o 40 tis. Kč a ZŠ a MŠ Vedlejší 10 o 50 tis. Kč. Celkem je tedy navrženo 
zvýšení výdajů v § 31 a 32 – Vzdělávání a školské služby o 155 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, 
že z důvodu koronavirové krize jsou a budou výrazně omezeny možnosti konání kulturních akcí, 
navrhujeme přesunout potřebnou částku z § 3399 pol. 5169 Nákup služeb – kulturní akce. 
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Toto rozpočtové opatření jsme ještě před znovuotevřením škol předložili 12. května Radě městské 
části Brno-Bohunice k projednání na jejím 40. zasedání dne 13. května. Návrh nebyl radou 
schválen. Pokládáme za důležité, aby zřizovatel pomohl svým školským zařízením se zvládnutím 
této nelehké situace, jejíž důsledky budou mít vliv na jejich fungování i v dalším školním roce. 
Považujeme za odpovědné zvýšit školám provozní příspěvek tak, aby nemusely omezit jiné 
plánované výdaje, jako jsou třeba drobné opravy. Proto předkládáme tento návrh rozpočtového 
opatření Zastupitelstvu MČ Brno-Bohunice. 
 
 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 
schvaluje 

 
rozpočtové opatření č. 2/ZMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2020 dle předloženého návrhu, 
který je přílohou č. 12 zápisu 
 
ukládá 
 
vedoucí Odboru finančního jeho provedení. 
 


