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Předkladatel: RadaMČBrno-Bohunice
Zpracovatel: lng. Dáša Čechová V Brně dne 08.06.2022

Důvodová zpráva

Příimová část

Daňové přtjmy jsou plněny na 29 % upraveného rozpočtu. PoloŽka ,,Daň z příjmů právnických osob
za obce" bude naplněna v červnu 2022 po kontrole a schválení dílčího daňového přiznáni
auditorskou firmou,

U nedaňových příjmů je plnění na 58 % upraveného rozpočtu. SVČ LuŽánky, OREL jednota Brno-
Bohunice a Hasiči Bohunice vrátily nevyčerpané neinvestičních dotace poskytnuté v roce 2021
v celkové výši 189 tis. Kč. Pojistné náhrady vyplatila pojišťovna za poškozený výsuvný sloupek u ZŠ
Arménská. ostatní poloŽky jsou naplňovány průběŽně. PoloŽka ,,Přijaté nekapitálové náhrady"
zahrnuje z velké části vyúčtování energií a služeb za rok2021'

Přijaté dotace z města Brna jsme obdrŽeli v poměrné výši k celkovému ročnímu rozpočtu.
Rozpočtované investiční transfery by|y plněny ze strany města Brna po předloŽení smluv
uzavřených mezi MČ Brno-Bohunice a dodavate]i připravovaných akcí v celkové výši 12.906 tis. Kč,
z toho 6.000 tis. Kč na rekonstrukci objektu SVČ Švermova, 6.500 tis. Kč na rekonstrukci dětského
hřiště na ulici Uzbecká a 406 tis. Kč na budování kontejnerových stání' Městem Brnem byl převeden
neinvestičnítransfer nazabezpečení agendy sociálně-právníochrany dětíve výši 1.557 tis. kč.

VÝdaiová část

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údrŽbu komunikací, včetně úklidu
chodníků a ve výši 2.613 tis. Kč'

Vzdělání a školské sluŽby

U předškolnich zařízení bylo čerpáno 1'779 tis. Kč na provozní výdaje, u základních škol čínil
příspěvek na provoz 6.050 tis' Kč. Na základě uzavřených smluv byly vyplaceny finanční dotace na
činnost smládeŽí ve výši 186 tis' Kč. RovněŽbyly odeslány příspěvky na provoz SVČ LuŽánt<y
a ZUŠ Fr. Jílka v celkové výši 566 tis. Kč. tta vy-oúoování věnkovních Žaluzii v ZŠ a tvtŠ veote1si
byla vyhotovena projektová dokumentace v ceně 84 tis. Kč. Nákup sluŽeb u středisek volného času
zahrnuje výdaje na svoz odpadu. 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 7't tis. Kč. Za sazbu a tisk zpravodaje Naše
Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 104 tis. Kč. Finanční prostředky na nákup sluŽeb byly čerpány
na zajištění dětského dne pořádaného v měsíci květnu. Další výdaje jsou spojeny s vítáním občánků
a jubilanty a činí dosud 37 tis. Kč.

Tělovýchova a záimová činnost

Výdaje ve výši 42 tis' Kč byly proplaceny za administraci veřejné zakázky u investiční akce
,,Rekonstrukce dětských hřišt' v síd|išti". 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

objekt Pod Nemocnicí 25 byl dovybaven kovovými regály v hodnotě 25 tis. Kč. Důvodem opravy
v nebytovém prostoru (bezobalový obchod) bylo prasknuté vodovodní potrubí. Částka 78 tis. Kč byla
vrácena nájemcům nebytových prostor z vyÚčtování energií za rok 2021' Náhrada 49 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 ve výši 75 tis. Kč.
Byly proplaceny projekční práce na akci ,,Zadni trakty Arménská"'

ochrana Životního prostředí

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po Úhradě místního poplatku za psy, byly zakoupeny
v hodnotě 33 tis. Kč. Pro vývoz odpadkových košů bylo pouŽito 284 tis' Kč. Zakoupeny byly
náhradní vloŽky do odpadkových košů, umístěných na veřejném prostranství ve výši 45 tis. Kč a
materiál na opravu herních prvků na dětských hřištích ve výši 7 tis' Kč. Na údrŽbu zeleně bylo
vynaloŽeno 2.742 tis. Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře.

Sociálně-úprava ochrana dětí

Postupně jsou naplňovány výdaje týkající se zabezpečení agendy sociálně-právní ochrany dětí

Civilní ořioraveno st a krizové stavv

Z prostředků krizového stavu zakoupeny antigennítesty pro povinné testování zaměstnanců

PoŽární ochrana

Zde se promítá úhrada záloh na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 75 tis. Kč a dále
výdaje na činnost JSDH Ve výši 89 tis. Kč, zahrnující nákup materiálu, sluŽby
telekomunikací, pojištění členů JSDH a drobné opravy.

Místnízastupitelské oroány a Činnost místní správv

Vydáno bylo celkově 11.562 tis. Kč, ztoho na platy aostatní povinné pojistné včetně náhrad za
nemoc 9.330 tis. Kč, na materiální nákupy 951 tis' Kč, z toho 680 tis. Kč na pořízení nábytku do
nových prostor ÚvtČ, nákupy vody, paliv a energií za 233tis. Kč, nákupy sluŽeb za 750iis. Kč,
opravy a udžování za181 tis. Kč a ostatní nákupy za 117 tis. Kč.

ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 3 tis' Kč a pojištění majetku městské části ve výŠi
133 tis. Kč.

Návrh usnesení

ZastupiteIstvo Mč Brno_Bohun ice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. - o5'2o22 dle předloŽeného návrhu, který je
přílohou č. 3 zápisu.


