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1. Výsledky rozpočtového hospodaření

Hospodaření MČ Brno-Bohunice za rok 2o2o skončilo celkově příznivěji, neŽ bylo
rozpočtováno, neboť došlo k vyššímu napInění př'rjmů oproti schválenému rozpočtu
o 8'986 tis. Kč, a to především zásluhou poskytnutých transferů.

Výdaje byly čerpány oproti schválenému rozpočtu s rozdílem 7.177 tis' Kč. Uvedený rozdíl
oproti schválnému rozpočtu tvoří především investiční akce, které budou realizovány V roce
2021 (například parkovací stání Švermova, převod podílu městu Brnu na rekonstrukci
učeben ZŠ a MŠ Vedlejší, oprava elektroinstalace u SVČ Švermova)'

Ve sledovaném období dosáhly přrjmy MČ 100'807 tis. Kč, což představuje 11o o/o

schváleného rozpočtu a 100 o/o upraveného rozpočtu, výdaje činily 84.644 tis. Kč, tl' 92 %
schváleného rozpočtu a 84 % upraveného rozpočtu.

2. Příimová část rozpočtu

Příjmy je moŽné, z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby, rozdělit na daňové
příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové přrjmy a přijaté transfery.

Daňové příjmy by|y splněny na 102 Yo upraveného rozpočtu, a to V celkové výši
3.439 tis. Kč. K významnějšímu překročení rozpočtu došlo u poplatku za užívaní veřejného
prostranství, a to z důvodu většího nárůstu ke konci roku 2020.

Nedaňové přtjmy byly ve výši 4.492 tis. Kč, coŽ je plnění na 105 % upraveného rozpočtu.
Všechny poloŽky byly plněny uspokojivě a dle předpokladu. Firma Shell a.s. uhradila 50 %
nákladů (z roku 2019) na opravu chodníku u čerpací stanice Shell na ulici Jihlavská ve výši
128 tis' Kč'
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svČ t-uzanky vrátilo část neinvestiční dotace na provoz, poskytnuté v roce 2o1g, ve výši
11 tis' Kč. Firma Kaufland darovala městské části 50 tis. Kč za provoz letního autokina na
parkovišti před oC Kaufland. Přijaté nekapitálové náhrady zahrnují především vyúčtování
energií zarok2019'

Celkově přijaté dotace z města Brna jsme obdrŽeli v poměrné výši. Rozpočtované investiční
transfery byly plněny ze strany města Brna po předloŽení smluv uzavřených mezi MČ Brno-
Bohunice a dodavateli připravovaných akcí, a to ve výši 7'300 tis' Kč na rekonstrukci školní
kuchyně a zřizení keramické dílny v MŠ Amerlingova, ve výši 4'4oo tis. Kč na úpravu
parteru v okolí radnice a ve výši 1'408 tis' Kč na vybudování kontejnerových stání v sídlišti.
Z neinvestičních dotací poskytlo město Brno 200 tis. Kč za účelem úhrady provozních
nákladů středisek volného času a 98 tis. Kč jako kompenzaci v souvislosti s prominutím
poplatku z pobytu a poplatku za uŽívání veřejného prostranství. Neinvestiční transfer na
zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí převedlo město Brno z Ministerstva práce
a sociálních věcí ve výši 1.614 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2019 byly městské části převedeny
finanční prostředky ve výši 889 tis. Kč, z toho 790 tis' Kč zprodeje majetku města
a 99 tis. Kč z prodeje bytového fondu (bylo převedeno na VHČ).

Zdrojem financování rozpočtu byl přebytek hospodaření z minulých let ve výši 14'882 Kč,,
fond rozvoje a rezev ve výši 2.341tis. Kč a fond zaměstnavatele ve výši 50 tis. Kč.

3. Výdajová část rozpočtu

Výdaje V roce 2020 byly čerpány Ve výši 84.644 tis. Kč,. zcelkových výdajů činily běŽné
výdaje 59'282 tis. Kč, coŽ představuje 70 % podíl na celkových výdajích a kapitálové výdaje
25.362 tis. Kč, coŽ představuje 30 o/o podíl na celkových výdajích. NíŽe je uveden rozbor
jednotlivých výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby'

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údrŽbu komunikací, včetně
úklidu chodníků a opravu účelových komunikací ve výši 4 287 tis. Kč. Výdaje na opravu
příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru činily 893 tis. Kč. Úprava projektové
dokumentace chodníku mezi ulicemi Jihlavská - Pod Nemocnicí byla ve výši 7 tis. Kč.

Vzdělání a školské sluŽby

U předškolních zařízení bylo vyčerpáno 3.420 tis. Kč na provozní výdaje, u zŠ einit
příspěvek na provoz 10.090 tis. Kč.

Na vypracování projektových dokumentací na úpravu tříd a vstupního prostoru v MŠ
Uzbecká, na opravu kuchyněk v MŠ Švermova, na vybudování zelených střech u MŠ
Svermova a ZS Arménská, na rekonstrukci opěrných zdí v ZŠ a MŠ Vedlejší a na
víceúčelové hřiště u ZŠ Arménská byly čerpány finanční prostředky ve výši 398 tis. kč'

Dokončena byla úprava dvou třídních oddělení včetně nábytkového vybavení v MŠ Uzbecká
v celkové hodnotě 1.760 tis. Kč' Zároveň bylo v mateřské škole propojeno třídní oddělení se
schodišťovým prostorem za cenu 175 tis. Kč. Vměsíci říjnu byla ukončena rekonstrukce
školní kuchyně MŠ Amerlingova s celkovými výdaji 7.084 tis. Kč a na konci roku bylo
dokončeno zřizení keramické dílny s celkovými výdají 2.521tis' Kč.

V ZŠ Arménská byl vyměněn plynový varný kotel, kteý byl ve špatném stavu a opraveno
potrubí v havarijním stavu v celkové ceně 716 tis. Kč.
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V ZŠ a MŠ Vedlejší byla dokončena přestavba učeben na přírodovědné předměty, která
byla financována z úrovně města Brna a městská část se zavázala uhradit autorský dozor,
a to ve výši 121 tis. Kč' Firmě oSS Brno, s.r.o., byla, po zkušebním provozu bazénu v ZŠ
Arménská, proplacena pozastávka ve výši 2.115 tis' kč.

Na základě schválených smluv byly poskytnuty neinvestiční dotace na činnost s mládeŽí
i provoz středisek volného času. Nákup sluŽeb u ZUŠ a SVČ zahrnuje svoz odpadu a různé
revizní práce. V SVČ Lány byl zpracován statický posudek ve výši žt tis. Kč, a to z důvodu
problémů při dodávce tepla, dále byla firmou VYTERM s'r.o., opravena výměníková stanice
tepla. V ZUŠ Fr. Jílka byla provedena revize elektroinstalace za cenu 24 tis' Kč.

Kultura a sdělovací prostředky

Knihovna Jiřího Mahena obdrŽela dotaci ve výši 22 tis' Kč, ostatní dotace v oblasti kultury
by|y poskytnuty ve výši 81 tis. Kč. U kapličky při ulici Rolnická byla opravena část
poškozené fasády za cenu 't7 tis. Kč,' Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo
z rozpočtu vyčerpáno 236 tis. Kč. Náklady spojené s pořádáním obecního plesu,
Bohunickým hudebních podzimem a provozem letního autokina činily 493 tis. Kč, náklady
spojení s vítáním občánků potom 25 tis' Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Na rekonstrukce dětských hřišť v sídlišti byla zpracována projektová dokumentace na
Úpravu dětských hřišť na ulicích Uzbecká a Souhrady za 195 tis' Kč. Na základě uzavřených
smluv byly proplaceny dotace spolkům v oblasti tělovýchovy Ve výši 256 tis. Kč' Na
minigolfový areál byly zakoupeny nátěrové barvy a drobný materiál na opravy ve výši
20 tis. Kč.

Komunální sluŽby a územní rozvoj

Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily 14 tis. Kč. Nákup sluŽeb _ nebytové
prostory řeší projektová dokumentace na nábytkové vybavení objektu Pod Nemocnicí ve
výši 99 tis. Kč' Náhrada 219 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů
a zároveň byla přijata náhrada z MMR za vypravené pohřby minulých období ve výši
185tis. Kč (účtováno kompenzačně dle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě súčinností
od 1.1.2019)' Energie veřejného prostranství zahrnují vyúčtování půlroční spotřeby vody
pítka na náměstí Dlouhá, spotřebu elektrické energie Památníku účastníkům lll. odboje
a hodin na náměstí Dlouhá a Švermova v celkové výši 50 tis' Kč.

Znalecký posudek na stanovení obvyklého nájemného v objektu Pod Nemocnicí byl pořízen
za 6 tis. Kč a stanovisko k průběhu výběrového řizeni na parter v ceně 3 tis. Kč. V prosinci
byla dokončena rekonstrukce veřejného prostranství před objektem radnice s celkovými
výdaji 7.388 tis. Kč. V červenci byla dokončena kultivace zastávky MHD Běloruská za
3.391 tis' Kč. Z důvodu nedostačující výkonnosti starého rozvaděče pro napájení stánku na
náměstí Dlouhá byl nainstalován rozvaděč nový v ceně 71 tis. Kč.

ochrana Životního prostřed í

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po úhradě místního poplatku za psy, byly
zakoupeny v hodnotě 38 tis' Kč. Pro vývoz odpadkových košů bylo pouŽito 673 tis. Kč.
Dokončena byla oprava kontejnerových stání na ulicích Běloruská 20, Rolnická 5, Švermova
23 a Spodní 10 ve výši 2.134 tis. Kč. Kontejnerová stání na komunální a tříděný odpad byla
vybudována a rekonstruována na ulicích Švermova 8, okrouhlá2, Ukrajinská 15, Arménská
(celkem 8 kontejnerových stání) v celkové výši 2.289 tis' Kč'
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Na veřejném prostranství při NC Švermova byly vyměněny odpadkové koše v hodnotě
75 tis. Kč a zakoupeny nové lavičky v hodnotě 163 tis. Kč. Na ÚdrŽbu zeleně bylo
vynaloŽeno 6.590 tis. Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře a nákup materiálu.

Sociálně-právní ochrana dětí

V této kapitole je postupně čerpána přijatá dotace, a to v souladu s Metodikou Ministerstva
práce a sociálních věcí na výkon agendy sociálně_právní ochrany dětí.

Civilní připravenost a krizové stavy

Vlivem pandemie covlD 19 byly zprostředků krizového stavu zakoupeny dezinfekční
a ochranné prostředky, roušky, 3 čističky vzduchu pro zaměstnance a roušky pro
obyvatelstvo.

PoŽární ochrana

Zde se promítají náklady na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 125 tis. Kč
a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 290 tis. Kč, zahrnující sluŽby telekomunikací, nákup
materiálu, nákup sluŽeb (lékařské prohlídky), drobné opravy.

Místní zastupitelské orgánv a Činnost místní správv

Vydáno bylo celkově 22'856 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad
za nemoc 19'158 tis' Kč, na materíální nákupy 532 tis. Kč, nákupy vody, paliv aenergií
472tis' Kč, nákupy sluŽeb 1.427 tis. Kč, opravy a udrŽování 122 tis. Kč a ostatní nákupy
296 tis. Kč' Do obřadní síně byla zakoupena nová vestavná skříň za cenu 53 tis. Kč.
lng. Drlým byla vypracována projektová dokumentace na rozšíření kancelářských prostor
v objektu radnice ve výši 373 tis. Kč' Výdaje v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev
krajů činily 417 tis. kč.

ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 7 tis. Kč, veřejnou finanční podporu (dárkové
balíčky na ples důchodců a JSDH) ve výši 3 tis. Kč, dotaci na opravu střechy kostela Jana
Nepomuckého ve výši 23 tis. Kč, komerční pojistné ve výši 205 tis. Kč, dále finanční
vypřádání s městem Brnem za rok 2019 - převod prostředků na VHČ ve výši g9 tis. Kč
a převod prostředků městu Brnu ve výši 23 tis' Kč (vratka 1 tis. Kč SPOD, 8 tis. Kč volby do
EP a 14 tis. Kč na provoz JSDH).

Přehled výdajů poskytuje tabulka ,,Výdej vobdobí 01' _ 12' 2O2o'. Zpřehledu výdajů
vyplývá, Že jejich čerpání proběhlo v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem
av žádném případě nedošlo k překročení 100 % upraveného rozpočtu'

Kapitálové výdaje hrazené z prostředků MČ jsou uvedeny V tabulce ,,Přehled kapitálových
výdajů městských částí v roce 2020".

4. Udaje o hospodaření s majetkem

Úoaje o hospodaření s majetkem jsou zobrazeny V ,,Přehledu hospodaření s majetkem MČ
Brno-Bohunice za rok 2020". Vroce 2020 došlo k celkovému zvýšení hodnoty
dlouhodobého hmotného majetku o 18.251 tis. Kč (bez nedokončeného majetku). Ztoho
největší poloŽku tvoří přírůstky dlouhodobého majetku (stavby), které v období roku 2020
činily 23'374 tis. Kč.
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Mezi nejvýznamnější poloŽky dokončených staveb patří rekonstrukce školní kuchyně
a zřízenÍ keramické dílny v MŠ Amerlingova v celkové výši 9.893 tis. Kč, vybudování
kontejnerových stání na komunální a tříděný odpad ve výši 2'290 tis. Kč, rekonstrukce
veřejného prostranství před objektem radnice ve výši 7.800 tis. Kč a dokončení úpravy
zastávky MHD Běloruská ve výši 3.391 tis. Kč. Úoytt<y dlouhodobého majetku v roce 2020
činily celkem 7 '651 tis. Kč. Parkovací stání na ulicích Pod Nemocnicí, Ukrajinská a Vedlejší
byla předána do správy města Brna v celkové výši 2.600 tis. Kč. Vyřazení majetku bylo
schváleno likvidační a škodní komisí.

5. Finanční vypořádání městské části s rozpočtem města Brna

Finanční vypořádání s rozpočtem města Brna je uvedeno v tabulce ,,Finanční vypořádání za
rok 2020". Tabulka obsahuje přehled účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje
a rozpočtu města Brna a jejich vyúčtování. Městská část Brno-Bohunice odvede v rámci
finančního vypořádání městu Brnu celkově částku 6 tis. Kč (nevyčerpaná dotace na volby
do zastupitelstev krajů _ 5 tis' Kč a dotace na SPoD - 1 tis. Kč)'

Zdroje finančního vypořádání, které městská část obdrŽí v roce 2021 řeší převod 20 o/o

podílu na příjmech z prodeje majetku města Brna a činí 3'230 tis. Kč.

V další tabulce je uveden souhrn zdrojů a potřeb finančního vypořádání.

6. Vyúčtování dotací poskytnusých z rozpočtu Mč Brno-Bohunice

Tabulka ',Vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-Bohunice V roce 2o2o"
poskytuje přehled poskytnutých dotací podle Údajů z vyúčtování předloŽeného příjemci
dotací o jejich čerpání V roce 2020 v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotací.

Do rozpočtu MČ byla v lednu a únoru 2021 vrácena část dotace poskytnutá SVČ LuŽánky
(středisko Lány 3) ve výši 67 tis. Kč, část dotace poskytnutá TJ Tatran Bohunice ve výši
10 tis. Kč a část dotace poskytnutá Sport Bohunice ve výši 2 tis. Kč.

7. Stav účelových fondů

Městská část má zYízeny 2 fondy, a to Fond rezenl a rozvoje a Fond zaměstnavatele.

Fond rezev a rozvoje je pouŽíván pouze k financování výdajů městské části. V roce 2020
nebyl vyuŽit.

Fond zaměstnavatele slouŽí k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby
zaměstnanců ÚuČ Brno_Bohunice a uvolněných členů zastupitelstva MČ Brno-Bohunice.
Stav jednotlivých fondů je uveden v příloze ,,Hospodaření s fondy za rok 2020".

8. Výsledky hospodařenÍ vedlejší hospodářské činnosti

U vedlejší hospodářské činnosti se jedná o hospodaření s bytovými domy svěřenými MČ
Brno-Bohunice. Jedná se o jediný dům, a to Dům s pečovatelskou sluŽbou na ulici
Arménská 2l4' Do nákladů se promítá především oprava a údrŽba domu, odpisy
dlouhodobého majetku evidovaného v hlavní činnosti a pouŽívaného v činnosti
hospodářské, mzdové náklady zaměstnankyň ÚMČ, zabývajících se VHČ, opravné poloŽky
k pohledávkám vytvořené v souladu s $ 65 vyhlášky č,' 41012009 sb' a daň z příjmů za rok
2020.
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Celkové náklady, tvořící především provozní a mzdové náklady, činily za minulý rok
1'862tis. Kč. Do výnosů se účtovaly především výnosy znájemného, zaplacené smluvní
pokuty a penále a výnosy z transferů (DHM)' Výnosy V roce 2020 dosáhly 1'633 Kč.
Hospodářský výsledek roku 2020 po zdanění je ztráta ve výši 229 tis' Kč.

9. Hospodaření příspěvkových organ izac í zřízený ch Mč Brno-Bohu n ice

MČ Brno-Bohunice je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací. Jedná se o Základní
školu Brno, Arménská 21 aZákladní školu a mateřskou školu Brno, Vedlejší 'í0 súčelem
vykonávat základni vzdělávánÍ žákŮ v souladu se zásadami a cíli uvedenými ve školském
zákonu, Mateřskou školu Brno, Amerlingova 4, Mateřskou školu POHÁDKA, Brno,
Běloruská 4, Mateřskou školu Brno, Švermova 11 a Mateřskou školu Brno, Uzbecká 30,
s účelem zajištění všestranné péče o děti v předškolním věku.

Všechny příspěvkové organizace dosáhly v roce 2020 zisku' Zisk příspěvkových organizací
je uveden v příloze a činí celkem 1'224 tis. Kč' Hospodářský výsledek jednotlivých
příspěvkových organizací a jeho rozdělení do fondů byl schválen na 64.zasedání RMČ
konaném dne 10.02.2021. Přehled jednotlívých výsledků hospodaření je uveden v tabulce
,,Hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Bohunice za rok
2020".

10. Zpráva o výsledku přezkoumánÍ hospodaření

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření městské části Brno-Bohunice za
období od 1'1.2020 do 31 '12'2020 dospěla auditorská společnost HZ Brno, spol. sr'o.,
Minská 1601102, 616 00 Brno, k závěru, Že při přezkoumání hospodaření statutárního města
Brna, městské části Brno-Bohunice za rok 2020, nebyly zjištěny chyby a nedostatky
a nebyla zjištěna žádnávýznamná rizika.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno_Bohunice

schvaluje

bez výhrad roční závěrečný účet MČ Brno-Bohunice a finanční vypořádání MČ Brno-
Bohunice za rok2020 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 3 zápisu.

Přílohy: Roční závérečný účet MČ včetně příloh
Kopie zprávy auditora


