
XV. zasedání Zastuoitelsfua MC Brno_Bohunice konané dne 23.06.2021

Věc: Materiál k bodu 5 Návrh rozpočtového opatře nÍ é. 2tZMě

Předkladatel:
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng. Dáša Čechová V Brně dne 'l6.06.2021

Příimy (v Kě)

s Položka UZ,Org Text SchváIený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Zvýšení
SníŽení

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 800.000 727.994 -72.006

6330 4137 220 Finanční vypořádání s městem Brnem za rok
2020 0 3.384.000 +3.384.000

VÝDAJE CELKEM
107.912.500 111.224.494 +3.311.994

Výdaje (v Kč)

s PoloŽka UZ,Org. Text Schválený
rozoočet

Upravený
rozpočet

Zuýšení
Snížení

Vzdělávání a školské služby

3111 5171 MŠ Švermova - oprava kuchyněk, realizace 100.000 1.000.000 +900.000

31 13 5171 ZŠ Arménská - oprava terasy 0 1.000.000 +1.000.000

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

361 3 5137 DDHM 1.390.000 2.000.000 +610.000

ochrana Životního prostředí

3722 6121 71,220 Demolice a budování kontejnerových stání 0 51.000 +51.000

ostatní finanční operace

631 0 5909 Nespecifikované rezervy 0 826.179 +826.179

6330 5347 220 Finanční vypořádání s městem Brnem za rok
2020 0 6.000 +6.000

6399 5365 Daň z příjmů právnických osob za obce 800.000 718.815 _8í.'185

VÝDAJE GELKEM
107.912.500 1',t1.224.494 +3.3í1.994

Komentář k tabulce

PřÍimv

Daň z příjmů právnických osob za obce je upravována po kontrole auditorskou společností a na
základě rekapitulace DPPo ze zdaňovací období 2020 dodanou odborem rozpočtu a financování
MMB (souhrnně za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost).

Rozpočtovým opatřením č. 170l2021la ze dne 01'06'2021 dochází kfinančnímu vypořádání
s městem Brnem za rok 2020 a obsahuje 20 o/o podíl z prodeje majetku města ve výši 3.229.599 Kč
a kompenzaci místního poplatku z pobytu za 4. čtvrtletí 2020 ve výši 153.800 Kč'
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Výdaie

Vzdělávání a školské sluŽbv

V MŠ Švermova je plánována oprava kuchyněk pro přípravu jídel a v ZŠ Arménská oprava terasy
v atriu z důvodu špatného stavu izolace azatékání do budovy školy.

Bydlení, komunální sluŽby a územní rozvoj

Na nábytkové vybavení komunitního centra v budově Pod Nemocnicí 25 (Bohunka) je posilována
poloŽka,,DDHM".

rana Životníh

Do rozpočtu jsou zapojovány finanční prostředky schválené městem Brnem k dočerpání z roku
2020.

ostatní finanční operace

Pro vyrovnaný rozpočet je založena poloŽka ,,Nespecifikované rezervy"

V rámci finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2020 bude na účet města odvedena částka
v zaokrouhlení 6.000 Kč (dotace SPoD 890 Kč a volby do Senátu ČR 4'684,34 Kč)'

Daň z příjmů právnických osob je upravována na skutečnost daně za hlavní činnost (viz příjmová
část)'

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno_Bohunice

schvaluje

rozpočtové opatření č' 2tzMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2021 dle předloŽeného návrhu,
kteý je přílohou č. 5 zápisu

ukládá

vedoucí odboru finančního jeho provedení.

Příloha: Rozpočtové opatření č. 17012021la


