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Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng. Dáša Čechová V Brně dne 13'04'2022

Důvodová zpráva

Příimová část

Daňové příjmy jsou plněny na 21 % upraveného rozpočtu. PoloŽka ,,Daň z příjmů
právnických osob za obce" bude naplněna v červnu 2022 po kontrole a schválení dílčího
daňového pliznání auditorskou firmou.

U nedaňových příjmů je plnění na34 % upraveného rozpočtu. SVČ LuŽánky, OREL jednota
Brno-Bohunice a Hasiči Bohunice vrátily nevyčerpané neinvestičních dotace poskytnuté
Vroce 2021 v celkové výši 189tis. Kč. Pojistné náhrady vyplatila pojišťovna za poškozený
výsuvný sloupek u ZŠ Arménská. ostatní poloŽky jsou naplňovány průběŽně.

Přijaté dotace z města Brna jsme obdrŽeli v poměrné výši k celkovému ročnímu rozpočtu.
Rozpočtované investiční transfery budou plněny ze strany města Brna po předloŽení smluv
uzavřených mezi MC Brno-Bohunice a dodavateli připravovaných akcí.

VÝdaiová část

o rava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údrŽbu komunikací, včetně
úklidu chodníků a ve výši 2'151tis. Kč'

Vzdělání a školské sluŽby

U předškolních zalízení bylo čerpáno 889 tis' Kč na provozní výdaje, u zŠ činit příspěvek
na provoz 3'325 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv byly vyplaceny finanční dotace na
činnost smládeŽí ve výši 186 tis. Kč' Rovněž byly odeslány příspěvky na provoz SVČ
LuŽár-rky a ZUŠ Fr. Jílka v celkové výši 566 tis' Kč. U investiční akce ,,Rekonstrukce objektu
SVČ Švermova" byly proplaceny výdaje na administraci veřejné zakázky ve výši 42 tis. Kč'

Kultura a sdělovací prostředkv

Knihovna Jiřího Mahena obdrŽela dotaci ve výši 22 tis' Kč. Na základě uzavřených smluv
byly vyplaceny finanční dotace na činnost v kultuře ve výši 71 tis. Kč. Za sazbu a tisk
zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 62 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Výdaje ve výši 12 tis. Kč byly proplaceny za část administrace veřejné zakázky u investiční
akce ,,Rekonstrukce dětských hřišť v sídlišti". Na základě uzavřených smluv byly proplaceny
dotace spolkům v oblasti tělovýchovy ve výši 240 tis' Kč'
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Komunální sluŽby a územní rozvoj

Důvodem opravy v nebytovém prostoru (bezobalový obchod) bylo prasknuté vodovodní
potrubí' Náhrada 27 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů. Největší
poloŽku u energií veřejného prostranství představují zálohy na spotřebu elektrické energie
stánku na náměstí Dlouhá, a to 38 tis. Kč. Byly proplacena projekční práce na akci ,,Zadní
trakty Arménská"'

ochrana Životního prostředí

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po úhradě místního poplatku za psy, byly
zakoupeny vhodnotě 33 tis. Kč. Pro vývoz odpadkových košů bylo pouŽito 117 tis. Kč'
Zakoupeny by|y náhradní vloŽky do odpadkových košů, umístěných na veřejném
prostranstvÍ, a to ve výši 46 tis. Kč. Na údrŽbu zeleně bylo vynaloŽeno 1.689 tis. Kč, včetně
nákladů na opravu mobiliáře'

Civilní připravenost a krizové stavv

z prostředků krizového stavu zakoupeny antigenní testy pro povinné testování
zaměstnanců.

PoŽární ochrana

Zde se promítá Úhrada zálohy na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 33 tis' Kč
a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 46 tis. Kč, zahrnující nákup materiálu, sluŽby
telekomunikací, pojištění členů JSDH a drobné opravy.

Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 7'305 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad
za nemoc 5.669 tis' Kč, na materiální nákupy 831 tis' Kč, z toho 680 tis' Kč na pořízení
nábytku do nových prostor ÚMČ, nákupy vody, paliv a energií 142tis. Kč, nákupy sluŽeb
426 tis' Kč, opravy audržovánÍ 146 tis. Kč a ostatní nákupy 91 tis. Kč.

ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 1 tis' Kč a pojištění majetku městské části ve
výši 124 tis. Kč'

usnesenr

Zastupitelstvo Mě Brno_Bohun ice

bere na vědomi

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. - o3'2O22 dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č. 1 zápisu'


