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14.500 tis. Kč
2.341tis. Kč

20 tis. Kč
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V Brně dne 15. 11.2a21

21

Věc: Materiál k bodu 4 - Návrh Rozpočtu Mč Brno-Bohunice na rok 2022
Předkladatel: Rada' MČ Brno-Bohunice
Zpracovatel: lng. Čechová

Důvodová zpráva
Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok z.p.2! bv| projednán s příslušnými vedoucími odborŮa vedením radnice' Rozpočet je sestaven ve výŠi 96.975 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu

Příjmová část rozpočtu se skládá z daňových a nedaňových příjmů, z účelových a neúčelovýchdotací poskytnutých v souladu . .óo"tu' u'3"ni pii;ňípo.iupou"ňých měsiem Brnem do rozpočtůměstských částí a v souladu s platrrr.ým Statutem města Brna.

Daňové a nedaňové příjmy činí 6'150 tis. Kč (rok 2o1g -6 159 tis. Kč, rok2O2O -6'782tis. Kč' rok2021 _ 6'866 tis Kč)' Ř největšímu- propadu oproti roku 2021 oócnáJ-u správních poplatkůvybíraných stavebním Úřadeň a místňíno popra*u ) a užluání *i";neňo prostranství (covlD).Předpokládaná výše daně z příjmů za-rok2021 činí750 tis. Kč.

Příjmy postoupené městem Brnem zahrnuji dotace ze státního rozpočtu a dotace zrozpočtuměstaBrna' Dotace z rozpočtu města arňa ie' dále děÉná' na nerieelovou, účelovou a specifickou.NeÚčelová dotace je- stanoven' ná zia*í.aae 
"ýs" óájiru jed.notlivycn ňteiř, a to počtu obyvatel,počtu Žáků MŠ a ZŠ, délky komuniraci, vetiťosti"pňň veřejné zeleně a výměry městské části'Učelová dotace představujě nnaneni pro.středky ná Řontuingigvra stani1ňvestiení i neinvestiční),opravu a údžbu účelových komunikaci'a eiňnosřGóHlšp"cifická dotace je poskytována na údrŽbusilniční zeleně a pořádáhí kulturních ákcr.

Na základě usnesení Zastupitelstva města Brna č' z8t33 konaného dne 09. 11.2021 byly doschvalovaného rozpočtu'městiké eášti zanrnuty účelóvé ňvestiční transfery na rekonstrukci objektu
ůffs:'á'':offi! ;ffii':]řrmova 

ig uu vysi o ooo tis' kó a na rekonstrutói oetsrého hřiště ňJ uii.i

Příjmová část rozpočtu je současně doplněna o příjmy, které vyplý va1í zhospodaření předchozíchlet:

1) zůstatek finančních prostředků naZBÚ
?| prostředky na Fondú rozvoje á '"."'3) prostředky na Fondu zamě;tn;V;i;ie

Výdajová část ro1noč!t1. .je zpracována v tříděnÍ podle rozpočtové skladby, kterou stanovujeMinisterstvo financí_vyhláŠkou.' Já;; se o třÍdění 'dle 
óoloŽkového a ruňŘenino určení' Tím sevytváří náležitý přeňted o prisrusnlicň ]ij;ř; 

'šJueasti 
návrnů ioipoetu je i seznampředpokládaných investičních Jkci VpÍisrusnýóřsr<rpiřán rozpočtu jsou zařazeny investiční akceschválené v Plánu investičnícn at<ci n5 ror zózz a oálsilět. v rozpočtovaných výších dle moŽnostirozpočtu.

Ve skupině Doprava je.stanovena výše.finančních prostředků na čištění azimniÚdrŽbu komunikacía chodníků dle předpókládaných naŘtaor:r ý r.áóii"l! i" iozpoetovana účelŇá dotace z města Brnana opravu a údrŽbu účelových komunikaci á ni',irriJ'chodníků. ý'áil investičních akcí jeplánováno případné vybudovánicnoonir<ri n" .i."ňimériJr,e ea.ti dle aktuálnísituace.
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Skupina Vzdělávání a školské stuŽby je rozdělena na mateřské školy, základní školy -příspěvkové organizace, s rozpočtoňnými, pÍi.pJň;;;'irouo, (zvýšení o přepokládaný nárůst cenenergií)' Základní uměleckou šrotu riaňtiška Jílka 
" 

sir"li.r." udrnér..,ó e".,iLany 3 a Švermova 19.Zde jsou také rozpo_čtovány příspěvky na provoz, dále pak drobné.-opravy Ve zmiňovaných objektecha nákup sluŽeb' PoloŽká ',,Nákup' 
stuzeni ;.;;.-.'I' předevŠíň ,í;; odpadu a u revizeelektroinstalací' Zdůvodu rraíarrJniňo stavu;e ve streáisku volnéhó e.ru Šu"rmova 19 plánovánarekonstrukce elektroinstalace, na'kterou navazuje Úprava prostorových dispozic.

V MŠ Amerlingov a 4'je3av1h9yána výměna kotlů, které jsou na hranici Životnosti' V MŠ Uzbecká 30je plánována úprava Pji'Y9tí.! k'ďí;ě{V;ůš 3ř;.ř"" 11 je praňvána výměna vchodovýchdveří a rekonstrukce dětského nrist8.'úžš"ů"jĚis'i";o''; předpoklád 9Pořizenívenkovních Žaluziido pavilonů B a D na jižní straně škoty, veetne-i'pr'.ouaňi po.-v2š Ářm3nsra 21 je plánovánovybudování zelené střeóhy na tzv. ri8ru mezi pavilony školy.

Ve skupině Kultura.1 
's.de-!ovací 

prostře.dky jsou poskytovány- pro.středky na činnosti spojenés vítáním nových občánků Bohunic,'ve-de1ím 'oti".ňi 
lřonlrv, zajištěním jubileí občanů, na dotacepro subjekty působící na území MČ g'no-Boh;.i."-"oblasti kultury, vydávání informačníhozpravodaje 

"Naše Bohunice" a na kulturní akce poraááne''ěstskou eastí.'v'loce 2022 jeplánován
n::iJ,;II"i:HiJ#íŠ1Ta,?J'*#" u oC Ka;fla;á ; dětský o"n-Ň" p'ni oue akce poskytne

U skupiny Tělovýchova a zájmová činnost je počítáno. s' nákup.em chybějících herních prvkŮ na
3:!ii:xlix'5-:.:í[?rffiffi'J"l;*ť'Tť,#;"jJ#triinigotroúeno ,,éJr,i Z investičnicň alói ;e

Ve skupině Bydlení' komunální služby a územní rozvoj, jsou 
'navrŽeny 

prostředky na dokoupenídrobného dlouhodobéfo' 
1aj9t!u tňánýtroue ;il;;ň-do objektu Pod Nemo cnicí 25. Dále nazajištění nákladů sociálních pbhroŮ,'ná ú'qqni 

"il;íh; ó'ku na'ulici osova. n" 
"n"rgie 

veřejnéhoprostranství zahrnujicí především spotřebu etet<ticrě' energie u rozvaděče na ulici Dlouhá(kompenzováno v ořiJm-ove části rozpo čtu). Zinué.tiěnrcn atcí ie n"unoň. revitalizace lokalitySpodní - Rolnická'' spočívajíci'_,ipi'íe 
'ól,"ne.ý.ň'pr".i a revitalizace zadnÍch traktů v lokalitě přiuliciArménská.

Ve skupině ochrana životního prostředí je uvaŽováno s finančními prostředky na nákup sáčků napsí exkrementy' na likvidaci o'ápaáů 1z'eernýcň ,traá"r, z o'dpadkových koŠŮ, včetně jejichpořízování)' na opravu, ÚdrŽbu, oáňári"e a budóváni konte;nerouli"ň siani]óar" na údrŽbu zeleně,opravy mobiliáře' výměnu laviček, na Úhradu-ň;;; lo"i".y.r' s do.aooóu ř"r"1ne zeleně v sídliŠtia na celoplošnou deratizaci na Území MC.

Ve skupině Sociálně_právni ochrana dětí, sociální stuŽby je zahrnuta dotace změsta Brna navýměnu gastro zařizen,í v DPS Árňán'r.a l'
Ve skupině CivilnÍ připravenost a krizové 9!"uy je tvořena rezeNana případn á krizováopatřenína základě zákona č. 118t2o11 Sb.' irizový zaio,rí'

Ve skupině Bezpečnost a veřejný pořádek jsou uvedeny výdaje na rozŠíření kamerového systémuv sídliští'

Ve skupině Požárn| ochrana jsou, uvedeny výdaje na provoz, na drobné opravy objektuUkrajinská 2b' načinnost 'leoňotilísooru oódro"óňíJr' hasičů a na nákup nového zásahovéhovozidla.

Výdaje skupiny Místní zastupitelské. orgány tvoří odměny členům zastupitelstva, včetněpřípadného odchodného uuornéný.ň 
Ťbl.ulz;štuňit-"rrtu", peněŽité dary občanům za činnost

xáTá./',i"ftTJ.,YÍ'.,?r,Jl|";rr'žastupit"l.il;' lřč,'lir,,rbv 
^éža 

řiooe nemoci 
" 

.".iouni
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Fondy

Vedlejší hospodářská činnost

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Mč Brno-Bohunice

schvaluje

Rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2022 dlepředloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 4 zápisu
ukládá

zajíŠtěníjeho plnění všem vedoucím pracovníkům ÚvlČ Brno-Bohunice

Výdaje ve skupíně 
9T."o:J- místní správy tvoří předevŠím provozní výdaje radnice, a to mzdovévýdaje ve výŠi 18 8.6.0 tis' Kč (včetně sociálního a'zdrávoiního pojiŠtění), výdaje na nákup materiáluaDDHMvevýŠi 1141tis.Kč,'energi"u"výší670tii xona11q;i1'z"o"",ry!i .'.884tis.Kč,opravy

a udrŽování ve výši 250 tis. Kč a"ostatní'vy9aje ve'ulisi sio tis'-xe.-oólnvestičních výdajů jezahrnuta částka na nákup potřebné výpoeetníi"óÁ'irv utltne SWvybavení vcelkové výŠi ,1,l0 tis.Kč.

Skupinu ostatní finanční operace tvoří sluŽby peněŽních Ústavů, nerozdělen á rezervafinančních
3:JffÍ'?;:[*:iT?#!r?T" 

Bohunlce, Lo'lleÁi po;il1eni majáik" 
'ort.řo části a daň zpříjmů

MČ zřizuje fondy v souladu se zákonem č. '1 28t2ooo Sb., o obcích v platném znění a na základěustanovení $ 5 zákona č.25ol2ooo sb', o rozpočtových |rávidlech.
MČ má zřízený účelový peněŽní fond 

'rezerv -1 19zvoje a fond zaměstnavatele, jehoŽ hlavnímzdrojem jsou příjmy nozňeno roku, určéné ke spotiené uiá'z" ,o.".

Předpokládané náklady a výnosy z bytového hospodářství- 
Pro r.9| 2022 jsou uvedeny v příloze.Jedná se o náklady provozníno c-naratt"ru u."ířořJuyij +ro tis. Kč, n.rr"Jv na opravu výtahu vevýší 1'0oo tis' xč,' dále 

'.oouJ lraxt"oy 
'áňe.tn'."kyň Ů;ůČ','ttl'ď''"jí agendu vedlejŠíhospodářské činnosti v náplni práce a účetÁí.Jp'.ř;il[odobého ň'ótneno majetku pouŽívanéhov rámciVHČ.

Výnosy z nájemného za byty jsou očekávány.ye výši 1'75,o 
1i., íč' Výnosy z transferů se vztahují

PředloŽený návrh Rozpočtu MČ na rok20,22 vzala.bezpřipomínek na vědomí Komise pro rozvoj MČi Komise pro občanské záležitosti na svych zasedáních dne 15'11.2021.

Příloha Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2022 včetně příloh


