Materiál k 31/VII mimořádnému zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 18.1.2018
Název:
Rozpočtové opatření č. 1/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Obsah (přílohy):
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 na straně výdajů
v objemu + 80 000 Kč v § 6171-činnost místní správy, kapitálový výdaj v položce 6122-stroje, přístroje,
zařízení a v objemu + 80 000 Kč na straně financování v položce 8115-změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech a přesun neinvestičních výdajů z § 6171-činnost místní správy na
kapitálové výdaje v § 6171-činnost místní správy v objemu 40 000 Kč.
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko komise rady:
0
Zpracováno dne 10.1.2018

zpracovatel
jméno, funkce
Jarmila
Dočekalová, RRF

podpisy
právník
jméno

předkladatel
jméno, funkce
Miroslav Sojka
starosta

Důvodová zpráva:
Vlastní rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3), písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se objem rozpočtu a
objem financování zvýší o 80 000 Kč.
Nákup serveru pro úřad byl na počátku roku 2012 – server včetně licence na jednotlivé stanice. Běžná
doba životnosti u serveru je doporučena 4 – 5 let. Vzhledem k přechodu na Office 365 přes multilicenci
Microsoft u MMB přešel celý úřad minulý rok v květnu na tento jednotný SW, který šetří značné
prostředky úřadu (není třeba obnovovat staré licence), možnost zálohování na zabezpečených
serverech apod. Proto jsme se rozhodli prodloužit životnost serveru do roku 2019.
Koncem minulého roku došlo k výpadku VT na naší ZŠ včetně elektroinstalace. Porucha byla opravena
a byl zbudován moderní dostatečný rozvaděč s rezervou a kvalitním záložním zdrojem. Zároveň bylo
konstatováno, že stávající server je nedostatečný.
Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) určil opatřením obecné povahy ze dne 29.6.2017
Metropolitní síť Brno jako „Prvek kritické informační infrastruktury státu“. Statutární město Brno se tak
stává podle §3 zákona správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury.
Obdrželi jsme informace o nasazení Firewallu, který chrání Metropolitní síť Brno vůči připojení k
internetu. V případě zájmu MČ můžeme předat logy z tohoto firewallu pro kontrolu na straně MČ.

Vzhledem k nové normě od května 2018, kdy bude povinně zavedena kontrola osobních údajů pod
vlivem směrnice EU se značnými postihy, tzv Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
nabývá účinnosti 25. května 2018. V Česku nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní údaj je jedním z typů informací v digitální podobě, tedy AKTIVEM, které musí být chráněno podle
principů informační bezpečnosti
GDPR podle článku 32. přímo předpokládá bezpečnostní opatření ze systému řízení bezpečnosti
informací, tedy kybernetické bezpečnosti, jak organizační, tak technická, např. instalace speciálních SW
na server.
Z tohoto důvodu je nutné provést nákup nového serveru již nyní s instalací SWMS605 MS Windows
Server Standard 2016 Sngl OLP NL GOVT 2lic CoreLic (státní správa) – minimálně 8 ks a SWMS607
MS Windows Server Standard 2016 Sngl OLP NL GOVT user CAL (státní správa) 12 ks a případná
licence bezpečnostního SW pro potřebu GDPR – např. nová licence, DESlock - 12lic pokud nebude
dohodnuto společné řešení v rámci MMB.
Předpokládáme vytvoření virtuálního serveru s využitím naší licence pro potřebu ZŠ po dodání nové
licence UpG na ÚMČ dle podmínek MMB a s našeho stávajícího serveru, který se bude obnovovat v
návaznosti na kritický bod metropolitní sítě. Na tento starý server budou přiveden i internet používaný
na BOSE, který je veden z ÚMČ přes ZŠ a MŠ a vše je na to připraveno. Toto přinese úsporu ve správě
IT škole a škola přejde pod jednoho správce IT společného s MČ.

Materiál k 31/VII mimořádnému zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 18.1.2018
Název:
Rozpočtové opatření č. 2/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Obsah (přílohy):
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018 v objemu 52 474
Kč na straně příjmů v položce 4111-neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního
rozpočtu a v objemu 52 474 Kč na straně výdajů v § 6118-volba prezidenta republiky.
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko komise rady:
0
Zpracováno dne 10.1.2018

zpracovatel
jméno, funkce
Jarmila
Dočekalová, RRF

podpisy
právník
jméno

předkladatel
jméno, funkce
Miroslav Sojka
starosta

Důvodová zpráva:
Povinné rozpočtové opatření dle § 16, odst. 2), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu
zvýší o 52 474 Kč.
Jde o účelový transfer ze státního rozpočtu na krytí výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta
České republiky.

