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Bod programu č.: 18 
Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost Odboru rozpočtu a financování MMB, Odboru sociální péče 

MMB a Odboru dopravy MMB o zaslání stanoviska městské části k návrhu obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního 

města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. 

 

Rada na své 49/VIII. schůzi pod bodem programu č. 16 doporučila Zastupitelstvu požadovat, aby 

se ustanovení čl. 76 odst. 10a Statutu nepoužilo pro stanovení objemu finančních prostředků 

postoupených do rozpočtu městské části dle článku 76 odst. 8 až 10a Statutu pouze pro rok 2021 

a souhlasit se zbylým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 

a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut 

města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, a to dle návrhů zaslaných Odborem rozpočtu  

a financování MMB, Odborem sociální péče MMB a Odborem dopravy MMB. 

 

 

Příloha: 

 žádost Odboru rozpočtu a financování MMB, včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, 

důvodové zprávy a porovnání textu, 

 žádost Odboru sociální péče MMB, včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, důvodové 

zprávy a porovnání textu, 

 žádost Odboru dopravy MMB, včetně návrhu obecně závazné vyhlášky, důvodové zprávy 

a porovnání textu. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

požaduje, 

 

aby se ustanovení čl. 76 odst. 10a Statutu nepoužilo pro stanovení objemu finančních prostředků 

postoupených do rozpočtu městské části dle článku 76 odst. 8 až 10a Statutu pouze pro rok 2021, 

 

souhlasí 

 

se zbylým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 

Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, a to dle návrhu zaslaného Odborem rozpočtu a financování 

MMB, 

 

souhlasí 

 

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve 

znění pozdějších vyhlášek, a to dle návrhu zaslaného Odborem sociální péče MMB, 
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a souhlasí 

 

s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně 

závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve 

znění pozdějších vyhlášek, a to dle návrhu zaslaného Odborem dopravy MMB. 

 

 

 

V Brně dne 26. 8. 2020 

 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 

 

 

 

 



Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Odbor rozpočtu a financování 
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VÁŠ DOPIS Č. J.:   

 

 

starostkám a starostům MČ 

tajemnicím a tajemníkům ÚMČ 

 

ZE DNE:  

NAŠE Č. J.: MMB/0228828/2020 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE: Mgr. Höhnlová, Ing. Trnečka  

TELEFON: +420 542 173 289, +420 542 173 254 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

E-MAIL: orf@brno.cz  

    

DATUM: 05. 06. 2020   

POČET LISTŮ: 02   

    

    

Příjmy, které město Brno postupuje do rozpočtů městských částí - Návrh vyhlášky (Statut města Brna), 
další informace 
 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  

Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

s odkazem na ustanovení čl. 77 odst. 3 a 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, 

kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Vám v příloze zasílám 

 návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 
vyhlášek, 

 porovnání textu pro snadnou orientaci ve změnách 

Se záměrem výše uvedené změny Statutu města Brna souhlasila Rada města Brna na R8/088. schůzi, konané 

dne 3. 6. 2020. RMB současně souhlasila se záměrem stanovení celkového objemu příjmů, které město Brno 

postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2021, maximálně do výše 100 % schváleného rozpočtu roku 

2020.   

Dovoluji si Vás požádat o zaslání stanoviska městské části k tomuto návrhu obecně závazné vyhlášky 

na Odbor rozpočtu a financování MMB a Organizační odbor MMB a to nejpozději do 10. září 2020 tak, aby 

mohlo být Vaše stanovisko uvedeno v přehledu vyjádření městských částí, které bude k dispozici 

při projednávání materiálu na zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 6. 10. 2020. 

Na základě požadavku, který vyplynul z 13. jednání Sněmu starostů, konaného dne 4. 6. 2020, Vám v příloze 

zasílám pro informaci vzor návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 

a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, 

ve znění pozdějších vyhlášek, a to pro případ, že by zastupitelstvo příslušné městské části místo trvalého 

vypuštění Článku 76, odst. 10a Statutu města Brna navrhlo Zastupitelstvu města Brna pouze doplnění 

Přechodných ustanovení Statutu města Brna v tom smyslu, že pro rok 2021 se ustanovení Článku 76, 

odst. 10a nepoužije.  
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Závěrem Vám zasílám doplňující informace k bodu č. 6 „Oblast financí a rozpočtu“, projednávaném 

na 13. jednání Sněmu starostů dne 4. 6. 2020: 

 
Zastupitelstvo města Brna na svém Z8/11. zasedání dne 5. listopadu 2019: 
- souhlasilo se započtením pouze 50 % plochy intenzivně udržované zeleně pro výpočet neúčelové dotace 
z rozpočtu města městským částem v roce 2021 u těch městských částí, které nebudou mít k 30. 9. 2020 
zpracován pasport zeleně, odsouhlasený Odborem životního prostředí MMB. 
 
- schválilo poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 114.092 tis. Kč z rozpočtu města 
Brna na rok 2020 s tím, že městským částem budou tyto finanční prostředky poukázány až po předložení 
smluvní dokumentace k realizaci jednotlivých akcí a vyúčtovány Odboru investičnímu MMB do 31. 1. 2021. 
- schválilo poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 186.255 tis. Kč a neinvestičních 
transferů městským částem v celkové výši 28.275 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2020 s tím, že 
městským částem budou tyto finanční prostředky poukázány až po předložení smluvní dokumentace 
k realizaci jednotlivých akcí a vyúčtovány Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB do 31. 1. 2021. 
K těmto transferům nestanovilo Zastupitelstvo města Brna žádné dodatečné podmínky nebo (průběžné) 
termíny vyúčtování. V případě poskytnutých, tj. již odeslaných, transferů z rozpočtu Odboru investičního MMB 
jsou městské části (dle metodiky investičního procesu statutárního města Brna) mj. povinny čtvrtletně podávat 
Odboru investičnímu MMB informaci o čerpání investičních prostředků včetně komentáře postupu 
přípravy a výstavby. 
 
 

 

 

 

 

Děkuji za Vaši spolupráci a jsem s pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Jana Červencová 

vedoucí Odboru rozpočtu a financování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 3 

NA VĚDOMÍ Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru MMB 

 



příloha č.1 – návrh ORF, termín připomínkování do 10.9.2020 

 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2020,  
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou 
se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

 
 
 v části IV. – Hospodaření města a městských částí – se: 
v článku 76: 

vypouští odst. [10a]   

v odst. 24 

- vypouští slovo „[10a]“ a nahrazuje slovem „[10]” 
 

 v části V. – Ostatní ustanovení – se: 
v článku 83: 
- vypouští odst. 4 
- odst. 5 až 7 přečíslovávají na odst. 4 až 6 
 

 v odkazech - se: 
- v odkazu 88) dosavadní text vypouští  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 

 



příloha č.2 – porovnání textu k návrhu ORF 

 

 
 
 

porovnání textu 

ČLÁNEK 76 - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 
Rozpočet města Brna  
[10a] 
Částka ve výši hodnoty, o kterou 20% z daňových příjmů města dle zákona upravujícího 
rozpočtové určení daní 88) (mimo příjmy z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy 
poplatníkem je město a současně nejde o daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby) pro 
rok předcházející roku, v němž je stanovován objem finančních prostředků dle článku 76 
odst. 23 tohoto Statutu, převyšuje souhrn příjmů dle článku 76 odst. 8, 9, 10 a 10a tohoto 
Statutu aktuálně stanovených pro postoupení do rozpočtu městské části, přičemž součet 
příjmů dle článku 76 odst. 8, 9, 10 a 10a postoupených do rozpočtů městských částí celkem, 
nesmí být nižší než součet příjmů dle článku 76 odst. 8, 9, 10 a 10a postoupených do 
rozpočtů městských částí celkem v aktuálním roce, pokud Zastupitelstvo nestanoví částku 
vyšší. Tato částka se rozdělí mezi městské části způsobem uvedeným v článku 76 odst. 9 
tohoto Statutu.  
 
[24] Zastupitelstvo města Brna stanoví každoročně do 15. 11. předchozího roku objem 
finančních prostředků postoupených do rozpočtu městské části dle odst. [7] až [10a] [10] 
tohoto článku.  
 
 

ČLÁNEK 83 – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

 
[4] Částka pro městské části dle článku 76 odst. 10a tohoto Statutu činí pro rok 2018 0,- Kč  
 
[5] [4] Pořizování územněplánovacích podkladů a dokumentací zahájené orgány územního 
plánování městských částí před účinností tohoto Statutu bude dokončeno těmito orgány v 
souladu s dosud platnou úpravou.  

[6] [5] Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997, 
ve znění změn a doplňků, kterou se vydává Statut města Brna ze dne 1. 1. 1997.  

[7] [6] Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna, nabyla účinnosti 6. 11. 2001.  
 

ODKAZY 
 

88) - § 4 zákona č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení výnosů některých 
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o 
rozpočtovém určení daní) odkaz se vypouští 

 



příloha č.3 – VZOR změny Statutu města Brna - k případnému využití pro ZMČ 

 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2020,  
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou 
se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

 
 

 

 v části V. – Ostatní ustanovení – se: 
v článku 83: 

v odst. 4 
- dosavadní text se nahrazuje textem „Ustanovení článku 76 odst. [10a] tohoto Statutu se nepoužije 
pro stanovení objemu finančních prostředků postoupených do rozpočtu městské části dle článku 76 
odst. [8] až [10a] tohoto Statutu pro rok 2021.“ 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Brno 

Magistrát města Brna 

Odbor sociální péče 
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VÁŠ DOPIS Č. J.:   
starostkám a starostům MČ 

tajemnicím a tajemníkům ÚMČ 

 

ZE DNE:  

NAŠE Č. J.:  MMB/0300577/2020 

SPIS. ZN.:  

  

VYŘIZUJE: Mgr. Zbyněk Matula 

TELEFON: +420 542 173 792 

E-MAIL: matula.zbynek@brno.cz 

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn 

   

DATUM: 21.07.2020  

POČET LISTŮ: 01  

   

   

   

   

   

Návrh vyhlášky – Statut města Brna 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  

Vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

 

s odkazem na ustanovení čl. 77 odst. 3 a 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, 

kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Vám v příloze zasílám: 

 návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 
vyhlášek, 

 důvodovou zprávu včetně porovnání textu pro snadnou orientaci ve změnách. 

 

 
Dovoluji si Vás požádat o zaslání stanoviska městské části k tomuto návrhu obecně závazné vyhlášky, 
v termínu do 04.09.2020 tak, aby mohlo být uvedeno v přehledu vyjádření městských částí, které bude 
k dispozici při projednávání materiálu na zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 06.10.2020. 

Děkuji. 

 

S pozdravem 

 

 

 

PaedDr. Jan Polák, CSc. 

vedoucí Odboru sociální péče 

 

 
 

PaedDr. Jan 
Polák, CSc.

Digitálně podepsal 
PaedDr. Jan Polák, CSc. 
Datum: 2020.07.21 
11:00:28 +02'00'



V části III – působnosti města a městských částí podle jednotlivých oborů působnosti – se: 

v článku 55  
v odst. 1  

 v písm. g) vypouští poslední odrážka, 

v článku 56  
v odst. 1  

 vypouští písm. d), 

v článku 76  
v odst. 8 

 vypouští písm. a), 

 písm. b) až g) přečíslovávají na písm. a) až f). 
  
V příloze č. 2 – Vzájemný výkon přenesené působnosti a výkon sociálních služeb – se                                              

 na titulní straně vypouští text: „část II – Městské části vykonávající terénní a ambulantní sociální 

služby (pečovatelská služba, denní stacionáře, centra denních služeb) a pobytovou sociální službu 

(odlehčovací služby)“, 

 vypouští část II. 

 



Důvodová zpráva 
 

Úprava v oblasti sociální péče (čl. 55, 56, čl. 76 a Příloha č. 2) 

Rada města Brna na schůzi č. R8/090 konané dne 10. 6. 2020 schválila sloučení sociálních služeb – 

pečovatelská služba, odlehčovací služba, centra denních služeb a denní stacionáře na úrovni města Brna 

poskytovaných prostřednictvím příslušných městských částí na základě obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

(dále jen „Statut“) a ukončení těchto sociálních služeb k datu 31. 12. 2020.  

Rada města Brna rovněž souhlasila s poskytováním shora uvedených sociálních služeb Centrem 

sociálních služeb, příspěvkovou organizací s účinností od 1. 1. 2021. 

Z těchto důvodů je zpracován návrh na úpravu příslušných částí Statutu. 

     ------------------------------------------------------------------------------ 

Porovnání textu 
 

SOCIÁLNÍ PÉČE 

ČLÁNEK 55 - PŮSOBNOST MĚSTA 

[1]  Samostatná působnost: 

g) v oblasti péče o seniory a osoby zdravotně postižené:  

- zabezpečuje poskytování služby tísňové péče osobám, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné situaci, kterou přechodně nemohou řešit 
vlastními silami, 107) 

- zabezpečuje poskytování sociálně aktivizačních služeb seniorům a osobám zdravotně 
postiženým a ohroženým sociálním vyloučením, 107)  

- metodicky usměrňuje výkon pečovatelské služby ve městě, 

 
ČLÁNEK 56 - PŮSOBNOST MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

[1]   Samostatná působnost: 

a) v oblasti péče o rodinu a děti:  

- vytvářejí ve spolupráci s městem předpoklady pro kulturní, sportovní či jinou zájmovou a 
vzdělávací činnost dětí, 

b) v oblasti péče o seniory a osoby zdravotně postižené:  

- napomáhají ve spolupráci s městem zapojení těchto občanů do kulturního a společenského 
života,  

- podílejí se ve spolupráci s městem na řešení otázek bydlení těchto občanů,   

c) spravují zařízení sociálních služeb místního významu, 

d) městské části uvedené v Části II Přílohy č.  2 tohoto Statutu vykonávají terénní a ambulantní 
sociální služby (pečovatelská služba, denní stacionáře, centra denních služeb) 107) a pobytovou 
sociální službu (odlehčovací služby). 107)   

 
ČLÁNEK 76 - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 

[1] Účelově určené dotace z rozpočtu města: 

a) na pečovatelskou službu, odlehčovací služby a centra denních služeb, 

b)a) pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

c)b) pro městskou část Brno-střed na vedení zvláštní matriky, 

d)c) na zajištění činností souvisejících s výkonem práv a povinností k veřejně přístupným účelovým 
komunikacím a dopravním plochám v majetku města, 

e)d) na zajištění správy a údržby kontejnerových stání, určených pro nádoby na komunální odpad, 
umístěných na pozemcích ve vlastnictví města 

f)e) na opravy a investice do škol a školských zařízení uvedených v Části I Přílohy č. 4 tohoto 
Statutu 



g)f) na opravy a investice do ostatního nemovitého majetku, uvedeného v Části III Přílohy č. 4 
tohoto Statutu, 

 

 

P Ř Í L O H A   Č.  2 

S T A T U T U   M Ě S T A   B R N A 
 

Vzájemný výkon přenesené působnosti a výkon sociálních služeb 
 

část I – Městské části vykonávající některé činnosti v přenesené působnosti pro jiné městské 
části 

 
část II – Městské části vykonávající terénní a ambulantní sociální služby (pečovatelská 

služba, denní stacionáře, centra denních služeb) a pobytovou sociální službu 
(odlehčovací služby)   

 

 
Část II 

Městské části vykonávající terénní a ambulantní sociální služby (pečovatelská služba, denní 
stacionáře, centra denních služeb) a pobytovou sociální službu (odlehčovací služby) 

 
Městská část Brno-střed 

1. Vykonává sociální služby – pečovatelskou službu a centra denních služeb pro území: 

Městské části Brno-střed, pokud není dále uvedeno jinak 

Městské části Brno-Bohunice 

Městské části Brno-Starý Lískovec 

Městské části Brno-Nový Lískovec 

Městské části Brno-Bosonohy 

Městské části Brno-Kohoutovice 

 

Městská část Brno-Žabovřesky 

1. Vykonává sociální služby – pečovatelskou službu a centra denních služeb pro území: 

Městské části Brno-Žabovřesky  

Městské části Brno-Komín  

Městské části Brno-Jundrov 

Městské části Brno-Žebětín 

Městské části Brno-střed – ulice:  

Antonínská, Arne Nováka, Bayerova, Barvičova, Bílého, Burešova, B. Martinů, Botanická, Bratří 

Čapků, Cihlářská, Čápkova, Dostálova, Dřevařská, Foustkova, F. Stránecké, Gorkého, Grohova, 

Havlíčkova, Heinrichova, Helceletova, Hlávkova, Hoppova, Hrnčířská, Janáčkovo nám., Jana 

Uhra, Jaselská, Jiráskova, Jiříkovského, Kaplanova, Kampelíkova, Klácelova, Konečného 

nám., Kounicova (část), Kraví hora, Krondlova, Lerchova, Lidická  (část), L. Podéště, Moravské 

náměstí (část), Mahenova, Marešova, Mášova, Mezírka, nám. Míru, Nerudova, Obilní trh, 

Pavlíkova, Pekárenská, Preslova, Rezkova, Roubalova, Rudišova, Rybkova,  Sedlákova, 

Slovákova, Smetanova, Sokolská, Soukupova, Stojanova, Sušilova, Štefánikova (část), 

Šumavská (část), Tučkova, Tvrdého (část), Tyršův sad, Údolní (část), Úvoz, Vaňkovo nám., 

Veveří, Všetičkova, Wankelova, Wolkerova, Wurmova, Zahradníkova, Zachova, Závodní, 

Žerotínovo nám., Žižkova 

2. Vykonává pobytovou sociální službu – odlehčovací služby. 

 

 

 

 



Městská část Brno-Královo Pole 

1. Vykonává sociální služby – pečovatelskou službu a denní stacionář pro území: 

Městské části Brno-Královo Pole 

Městské části Brno-Medlánky 

Městské části Brno-Útěchov 

Městské části Brno-Jehnice                                         

Městské části Brno-Ivanovice 

Městské části Brno-Ořešín 

Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

2. Vykonává pobytovou sociální službu – odlehčovací služby. 

 

Městská část Brno-sever 

1. Vykonává sociální služby – pečovatelskou službu pro území: 

Městské části Brno-sever 

Městské části Brno-Maloměřice a Obřany 

Městské části Brno-střed – ulice:  

Bartošova, Barvířská, Bratislavská do 63 a 66, Cejl do 64 a 69, Drobného – lichá, Francouzská 

do 62, Hilleho, Hvězdova – lichá, Koliště, Körnerova, Kudelova, Lidická –sudá, Lužánecká, 

Milady Horákové, nám. 28. října, Plynárenská, Ponávka, Příční, Příkop, Radlas, Soudní, Stará, 

Špitálka – lichá do 11, Tkalcovská – sudá, Traubova –lichá, tř. Kpt. Jaroše, Valcha, Vlhká od 

4 a 5, Vrchlického sad, Šámalova 85 a dále, Kuldova, Zábrdovická, Pastrnkova, Tomáškova, 

Vaníčkova, Krokova, Lazaretní 

2. Vykonává pobytovou sociální službu – odlehčovací služby. 

 

Městská část Brno-Židenice  

1. Vykonává sociální služby – pečovatelskou službu a centra denních služeb pro území: 

Městské části Brno-Židenice 

Městské části Brno-Líšeň 

Městské části Brno-Slatina 

Městské části Brno-Chrlice 

Městské části Brno-Tuřany 

Městské části Brno-Vinohrady 

Městské části Brno-Černovice 

Městské části Brno-jih 

Městské části Brno-střed – ulice: 

Cyrilská, Koželužská, Křenová, Podnásepní, Skořepka, Stavební, Špitálka 17 až 41, 8 až 20, 

Štěpánská, Dornych, Košťálová, Mlýnská, Opuštěná, Přízova, Rosická, Spálená, Trnitá, Uhelná, 

Úzká, Čechyňská, Kolískova, Masná, Rumiště, Řeznická, Šujanovo nám., Zvonařka, Plotní, 

Železniční  

2. Vykonává pobytovou sociální službu – odlehčovací služby. 

 

Městská část Brno-Bystrc 

1. Vykonává sociální služby – pečovatelskou službu a centra denních služeb pro území: 

Městské části Brno-Bystrc 

Městské části Brno-Kníničky 

2. Vykonává pobytovou sociální službu – odlehčovací služby. 
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Návrh změny Statutu města Brna – oblast dotací v dopravě 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

vážená paní tajemnice, vážený pane tajemníku, 

 

s odkazem na ustanovení čl. 77 odst. 3 a 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, 

kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších předpisů, Vám příloze zasílám návrh změny Statutu 

města Brna s vyznačením změn v platném znění pro snadnou orientaci ve změnách a rovněž s odůvodněním 

této zamýšlené změny. 

 

V případě předložení této změny ke schválení v Zastupitelstvu města Brna bude tato změna začleněna do 

znění návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 

vyhlášek, ke kterému se již městské části vyjádřily či se čeká na jejich vyjádření. Důvodem pro tento postup 

je skutečnost, že tento návrh změny Statutu města Brna vznikl až po běžném termínu pro shromáždění 

zamýšlených návrhů změny Statutu města Brna.  

 

Dovoluji si Vás požádat o zaslání stanoviska městské části k zaslanému návrhu změny Statutu města Brna, a 

to do 30. 9. 2020. Děkuji. 

 

S pozdravem 

 

 

     Razítko 

 

 

Ing. Martin Račanský 

vedoucí Odboru dopravy 

 

PŘÍLOHY 01 

NA VĚDOMÍ ORGO  

 
 



Magistrát města Brna 

Odbor dopravy 

 

 

 

Návrh změny obecné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se 

vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek 

 

 

1. Návrh znění změny Statutu města Brna v novelizační obecně závazné vyhlášce 

 

 

 

V části IV. – Hospodaření města a městských částí – se: 

v článku 76 

v odst. 8 

 v písm. d) na konci textu doplňují slova „a na zajištění čištění a zimní údržby na chodnících a 

ostatních dopravních plochách ve smyslu článku 30 odst. 1 písm. d) tohoto Statutu“. 

 

 

 

 

 

2. Vyznačení navrhované změny v platném znění Statutu města Brna 

 

ČLÁNEK 76 - FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 

…….. 

 

Příjmy městské části  

[7] Účelově určené dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu podle 

zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. 

 

[8] Účelově určené dotace z rozpočtu města:  

a) na pečovatelskou službu, odlehčovací služby a centra denních služeb,  

b) pro jednotky sboru dobrovolných hasičů,  

c) pro městskou část Brno-střed na vedení zvláštní matriky,  

d) na zajištění činností souvisejících s výkonem práv a povinností k veřejně přístupným 

účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města a na zajištění čištění a zimní 

údržby na chodnících a ostatních dopravních plochách ve smyslu článku 30 odst. 1 písm. d) 

tohoto Statutu, 

e) na zajištění správy a údržby kontejnerových stání, určených pro nádoby na komunální 

odpad, umístěných na pozemcích ve vlastnictví města  

f) na opravy a investice do škol a školských zařízení uvedených v Části I Přílohy č. 4 tohoto 

Statutu g) na opravy a investice do ostatního nemovitého majetku, uvedeného v Části III 

Přílohy č. 4 tohoto Statutu,  

 

[9] Neúčelová dotace z rozpočtu města rozdělená mezi městské části dle:  

a) počtu obyvatel městské části,  



b) počtu žáků základních škol a dětí mateřských škol městské části,  

c) velikosti ploch veřejné zeleně ve správě městské části,  

d) délky silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v majetku 

města, na jejichž vozovkách a chodnících zabezpečují městské části čištění,  

e) výměry městské části,  

 

přičemž Zastupitelstvo města Brna schválí každoročně do 15. 11. předchozího roku pro každé 

kritérium výši procentního podílu na celkovém objemu neúčelové dotace. 

 

[10] Specifická dotace z rozpočtu města poskytovaná městské části v souvislosti s plněním 

významných funkcí celoměstského významu. 

 

…….. 

 

 

3. Odůvodnění návrhu změny 

 

Na základě požadavku Sněmu starostů konaného 2.5.2019 o stanovení jednotné metodiky pro 

způsob předkládání vyúčtování transferů jsou s účinností od roku 2020 postupovány 

městským částem příjmy 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 návrh změny Statutu města Brna, 

kterým dojde ke zpřesnění účelu poskytované sloučené účelové dotace. 

 

 

 


