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í. Př'ljmová část rozpočtu

Ve sledovaném období dosáhly příjmy městské části částky 100.085 tis. Kč, coŽ představuje
112 % schváleného rozpočtu a 99 % upraveného rozpočtu' Příjmy je moŽné, z hlediska
druhového třídění rozpočtové skladby, rozdělit na daňové přrjmy, nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Daňové příjmy byly splněny na 88 o/o upraveného rozpočtu, a to v celkové výši 2'054 tis. Kč.
Nedošlo k naplnění upraveného rozpočtu u místního poplatku za uŽivání veřejného
prostranství a správních poplatků. PoloŽka ,,Daň z příjmů právnických osob za obce" byla
zko ntrolov ána a schvá lena a ud itorskou firmou.

Nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 4'341 tis' Kč, což je plnění na 92 % upraveného
rozpočtu' NiŽší procento celkového plnění negativně ovlivňuje především plnění u menších
rozpočtovaných částek. sVČ LuŽánky, TJ Tatran Lesná a Sport Bohunice vrátily
nevyčerpané neinvestičních dotace v celkové výši 79 tis. Kč, poskytnuté v roce 2020' Firma
Kaufland a.s' poskytla městské části finanční dar na provoz autokina u oC Kaufland ve výši
50 tis. Kč. Přijaté nekapitálové náhrady zahrnují především vyÚčtování energií nájemcům
nebytových za rok 2020'

Z města Brna jsme obdrŽeli neinvestiční dotace v celkové výši 51'758 tis. Kč' Rozpočtované
investiční transfery byly plněny ze strany města Brna po předloŽení smluv uzavřených mezi
MČ Brno-Bohunice a dodavateli připřavovaných akcí'' Mezi největší patří transfer na
rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ Arménská ve výši 16.117 tis. Kč, transfer na rozšíření
kancelářských prostor ÚMČ ve výši 8.5oo tis' Kč a transfer na rekonstrukci hřiště při ulici
Souhrady ve výši 3'230 tis' Kč.
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Neinvestiční transfer na zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí převedlo město Brno
z Ministerstva práce a sociálních věcí Ve výši 1.611 tis. Kč. Na zajištění voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu CR obdrŽela městská část dotaci ve výši 423 tis. Kč.
Neinvestiční transfer na pořízení věcných prostředků a zabezpečení akceschopnosti
požární ochrany poskytl Krajský úřad Jihomoravského kraje v celkové výši 107 tis' Kč.

V rámcí finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2021 byly městské části převedeny
finanční prostředky ve výši 3.183 tis. Kč, ztoho částka 3.029 jako 20% podíl zprodeje
majetku města Brna a částka 154 tis. jako kompenzace místního poplatku zpobylu za
4. čtvrtletí 2020' Podrobnější specifikace transferů včetně jejich vyúčtování je uvedena
v samostatné příloze (Finanční vypořádání za rok2021).

Zdrojem financování rozpočtu byl přebytek hospodaření z minulých let ve výši 14.976 Kč,
fond rozvoje a rezerv ve výši 2'341tis' Kč a fond zaměstnavatele ve výši 50 tis' Kč.

2. Yý dajová část rozpočtu

Výdaje byly v roce 2021 čerpány ve výši 98.596 tis. Kč. Z celkových výdajů činily běŽné
výdaje 62.012 tis' Kč, coŽ představuje 63 % podíl na celkových výdajích a kapitálové výdaje
36.584 tis. Kč, coŽ představuje 37 % podíl na celkových výdajích. NíŽe je uveden rozbor
jednotlivých výdajů dle odvětvového třídění rozpočtové skladby.

Doprava

V kapitole doprava byly vydány prostředky na čištění a údrŽbu komunikací, včetně úklidu
chodníků Ve výši 4'593 tis. Kč. Účelové komunikace by|y opraveny na ulicích Pod
Nemocnicí, Ukrajinská, Souhrady, Vyhlídalova a Dlouhá vcelkové výši 713 tis' Kč. Na ulici
Svermova byla dokončena realizace parkovacích stání ve výši 2'299 tis' Kč Dále bylo
dokončeno vybudování chodníku mezi ulicemi Jihlavská a Pod Nemocnicí za cenu 1.226 tis.
Kč'

Vzděláni a ské sluŽbv

U předškolníchzařizení bylo čerpáno 2.440 tis. Kč na provozní výdaje, u zŠ činit příspěvek
na provoz 10'402 tis. Kč'

Bez výkopovou metodou byla opravena kanalizace v MŠ Amerlingova, dále proveden
nástřik vnitřních stěn potrubí a výměna rozvaděčů u výtahů v MŠ Běloruská v celkové ceně
316 tis. Kč. Byla dokončena oprava tří příručních kuchyněk v MŠ Švermova s celkovými
náklady 1.087 tis. Kč. Pro budoucí opravu kuchyněk v MŠ Uzbecká a výměnu kotlů v MŠ
Amerlingova byly zhotoveny projektové dokumentace V celkové výši 140 tis. Kč'

V ZŠ Arménská byl opraven havarijní stav terasy s celkovými výdaji 2.498 tis. Kč a byla
dokončena rekonstrukce školní kuchyně o celkových výdajích 16'117 tis' Kč' Do školní
kuchyně ZŠ a MŠ Vedlejší byl zakoupen nový konvektomat v ceně 441 tis. Kč.

U budovy ZUŠ by| opraven poškozený sokl u fasády objektu. Nákup sluŽeb zahrnuje
především revize plynu, komínů. Z důvodu havarijního stavu v SVČ Lány byla opravena
měřící a termoregulační techníka za 120 tis. Kč a vyměněn termoregulační ventil v ceně
31 tis. Kč. Projektová dokumentace byla vypracována na rekonstrukci elektroinstalace
vbudově SVČ Švermova vceně tae tis' xč. Nákup sluŽeb obsahuje svoz odpadu za
jednotlivé objekty.
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Kultura a sdělovací prostředky

Knihovna Jiřího Mahena obdrŽela dotaci ve výši 22 tis. Kč. Byla opravena fasáda kapličky
za 468 tis. Kč' Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno
278 tis' Kč. Výdaje na kulturní akce zahrnují pořádání dvou ohňostrojů za částku 37 tis. Kč,
pořádání autokina u oc Kaufland v měsíci květnu ve výši 149 tis. Kč a náklady na
bohunický hudební podzim, pořádaný v měsíci záři za 178 tis. Kč. Náklady spojené
s vítáním občánků činily 22 tis. Kč'

Tělovýchova a zájmová činnost

Na prostranství při ulici Arménská byl zakoupen basketbalový koš v ceně 25 tis. Kč.
Rekonstrukce dětského hřiště na ul. Souhrady byla dokončena s celkovými náklady ve výši
5'412 tis' Kč. Na základě uzavřených smluv byly proplaceny dotace spolkům v oblasti
tělovýchovy ve výši 246 tis' Kč. Na golfové hřiště byl zakoupen drobný materiál na opravy
hřiště.

Komunální sl a uzemnt rozvor

V této kapitole byly do objektu Pod Nemocnicí 25 dodány nábytkové sestavy kuchyňských
linek, 12 ks stolových desek s podnoŽí a nábytkové vybavení mateřské školy v celkové ceně
1'373 tis. Kč' Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily 26 tis. Kč. PoloŽka opravy
a udrŽování zahrnuje opravu havarijního stavu potrubí studené vody v bezobalové prodejně
v objektu Dlouhá 3' Náhrada 51 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů,
včetně kompenzace z MMR (výdaje 237 tis. Kč a kompenzace 186 tis' Kč.) Největší poloŽku
u energií veřejného prostranství představují zálohy na spotřebu elektrické energie stánku na
náměstí Dlouhá, a to ve výši 136 tis' Kč. Výdaje u vodního prvku osová zahrnují běŽnou
smluvní údrŽbu. Byla proplacena pozastávka části výdajů na akci ,,Rekonstrukce veřejného
prostranství před objektem radnice".

ochrana Životního prostředí

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po úhradě místního poplatku za psy, byly
zakoupeny v hodnotě 39 tis' Kč. Pro vývoz odpadkových košů bylo pouŽito 673 tis' Kč.
Výdaje spojené s kontejnerovými stáními na komunální odpad činily 2'025 tis. Kč. Na ulici
Gruzínská bylo dokončeno kontejnerové stání na tříděný odpad s celkovými náklady 431 tis.
Kč. Na veřejné prostranství bylo zakoupeno 6 ks nových laviček v celkové hodnotě 48 tis.
Kč. Na údrŽbu zeleně bylo vynaloŽeno 6.721 tis. Kč, včetně nákladů na nákup materiálu a
opravu mobiliáře' Znalecký posudek byl vypracován v ceně 18 tis. Kč pro posouzení stavu
borovice na ulici Bohuňova a topolů na ulici Uzbecká.

Sociálně-právní ochrana dětí

V této kapitole byla 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 z prostředků krizového stavu zakoupeny dezinfekční
a ochranné prostředky.

PoŽární ochrana

Zde se promítá úhrada zálohy na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši
123tis. Kč adále výdaje na činnost JSDH ve výši 375 tis' Kč, zahrnující nákup drobného
dlouhodobého majetku (zásahové obleky, materiálu, sluŽby telekomunikací, pojištění členů
JSDH a drobné opravy)'
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Místní zast itelské oroánv a Činnostmístní správv

Vydáno bylo celkově 33.058 tis' Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad
za nemoc 19.728 tis. Kč, na materiální nákupy 649 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií
505tis' Kč, nákupy sluŽeb 1'746 tis' Kč, opravy a udrŽování 434 tis. Kč a ostatní nákupy
280 tis' Kč. Byla dokončena akce ,,Rozšíření kancelářských prostor ÚMČ" s celkovými výdaji
8'979 tis. Kč. Kuchyňská linka do nově vzniklých prostor ÚuČ byla pořízenaza 121 tis. Kč.
Audio vybavení do nové jednací místnosti ÚtuČ bylo zakoupeno v hodnotě 211 tis. Kč'
Profinancované náklady na volby činily 405 tis. Kč.

ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 6 tis. Kč a pojištění majetku městské části ve
výši 209 tis. Kč. Na nákup pivních setů byl poskytnut finanční příspěvek sboru dobrovolných
hasičů Bohunice. Finanční vypořádání s městem Brnem obsahuje vratku sPoD -1 tis. Kč
a vratku za volby do zastupitelstev krajů ve výši 5 tis. Kč.

Přehled výdajů poskytuje tabulka ,,Výdej v období 01' - 12' 2021" ' Z přehledu 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 2021" '

3. Udaje o hospodaření s majetkem

Úoaje o hospodaření s majetkem jsou zobrazeny v ,'Přehledu hospodaření s majetkem MČ
Brno-Bohunice za rok 2021" ' V roce 2021 došlo k celkovému zvýšení hodnoty
dlouhodobého hmotného majetku o 56'019 tis. Kč (bez nedokončeného majetku)' Z toho
největší poloŽku tvoří přírůstky dlouhodobého majetku (stavby), které v období roku 2021
činily 54'788 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější poloŽky dokončených staveb patří rekonstrukce školní kuchyně
v ZŠ Arménská v celkové výši 16.523 tis' Kč, úprava dětského hřiště v lokalitě Souhrády
5.606 tis. Kč, zlepšení podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ
Vedlejší ve výši 17 '319 tis. Kč (financováno z úrovně města Brna), rozšíření kancelářských
prostor úřadu ve výši 9.564 tis. Kč, rozšíření parkovacích stání na ulici Švermova ve výši
2.286.tis. Kč. Úoytt<y dlouhodobého majetku v roce 2021 činily celkem 2'817 tis' Kč.
Chodník mezi ulicemi Pod Nemocnicí - Jihlavská byl předán do správy města Brna ve výši
1.298 tis. Kč. ostatní vyřazení majetku bylo schváleno likvidační a škodní komisí.

4. Finanční vypořádání městské části s rozpočtem města Brna

Finanční vypořádání s rozpočtem města Brna je uvedeno v tabulce ,,Finanční vypořádáni za
rok 2021"' Tabulka obsahuje přehled účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje
a rozpočtu města Brna a jejich vyúčtování. Městská část Brno-Bohunice odvede městu
Brnu, v rámci finančního vypořádání celkově částku 38 tis' Kč (nevyčerpaná dotace SPOD -
20 tis. Kč, dotace na volby - 18 tis. Kč).

Zdroje finančního vypořádání řeší převod 20 % podílu na příjmech z prodeje majetku města
Brna a činí 3.029 tis. Kč a kompenzace místního poplatku za poplatek z pobytu 4' čtvrtletí
2021 ve výši 154 tis' Kč.

V další tabulce je uveden souhrn zdrojů a potřeb finančního vypořádání.
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5. Vyúčtování dotací poskytnuých z rozpočtu MČ Brno_Bohunice

Tabulka ,,Finanční dotace poskytnuté neziskovým organizacím V roce 2021" dává přehled
poskytnutých dotací podle údajů z vyúčtování předloŽeného příjemci dotací o jejich čerpání
V roce 2021 v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí dotací.

Nevyčerpané finanční prostředky by|y vráceny do rozpočtu městské části v průběhu měsíce
leden a únor 2022.

6. Stav účelových fondů

Městská část má zřízeny 2 fondy, a to Fond rezent a rozvoje a Fond zaměstnavatele.

Fond rezeN a rozvoje je pouŽíván pouze k financování výdajů městské části. V roce 2021
nebyl vyuŽit.

Fond zaměstnavatele slouŽí k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby
zaměstnanců ÚvČ Brno-Bohunice a uvolněných členů zastupitelstva MČ Brno-Bohunice.
Stav jednotlivých fondů je uveden v příloze ,,Hospodaření s fondy za rok2021" '

7. Výsledky hospodaření vedlejší hospodářské činnosti

U vedlejší hospodářské činnosti se jedná o hospodaření s bytovými domy svěřenými MČ
Brno-Bohunice' Jedná Se o Dům s pečovatelskou sluŽbou na ulici Arménská 2l4
a o polyfunkční dům na ulici Pod Nemocnicí 25 (Bohunka). Do nákladů se promítá
především oprava a ÚdrŽba domů, sluŽby spojené s běŽným provozem, 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
2021.

Celkové náklady, tvořící především provozní a mzdové náklady, činily za minulý rok
1.764tis. Kč. Do výnosů se účtovaly především výnosy znájemného, zaplacené smluvní
pokuty a penále a výnosy z transferů (DHM). Výnosy V roce 2021 dosáhly 2'001 tis' Kč.
Učetní hospodářský výsledek roku 2021 po zdanění je ztráta ve výši 237 tis. Kč.

8. H os poda ření přís pěvkových orga n izac í zřizený ch Mč Brno_Boh u n i ce

MČ Brno-Bohunice je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací' Jedná se o Základní
školu Brno, Arménská 21 aZákladní školu a mateřskou školu Brno, Vedlejší 10 sÚčelem
vykonávat základní 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 mimo Mateřské školy Uzbecká 30 dosáhly v roce 2021
zisku. Zisk příspěvkových organizací je uveden v příloze a činí celkem 1 044 tis. Kč.
Hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací a jeho rozdělení do fondů byl
schválen na 94' a g8. zasedání Rady městské části Brno-Bohunice' Přehled jednotlivých
výsledků hospodařeníje uveden v tabulce ,,Hospodářské výsledky příspěvkových organizací
zřízených MČ Brno-Bohunice za rok2021"'
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9. Zpráva o výsIedku přezkoumání hospodaření

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření městské části Brno-Bohunice za
období od 01 .01.2021 do 31 .12'2021 dospěla auditorská společnost HZ Brno, spol. s r.o',
Minská 1601102, 616 00 Brno , k závěru, Že při přezkoumání hospodaření statutárního města
Brna, městské části Brno-Bohunice za rok2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla
zjištěna žádná významná rizika'

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohun ice

schvaluje

bez výhrad roční závěreč,ný Účet MČ Brno-Bohunice a finanční vypořádání MČ Brno-
Bohunice za rok2021 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č. 1 zápisu.

Přílohy: Roční závěrečný účet MČ včetně příloh
Kopie zprávy auditora


