
XXl. zasedání Zastu oitelstva MG Brno-Bohunice konané dne '15-06.2022

Věc: Materiál k bodu 4 _ Návrh rozpočtového opatření č. 3/ZMč

Předkladatel: RadaMČBrno-Bohunice
Zpracovatel: lng. Dáša Čechová

Příjmy (v Kč)

V Brně dne 08'06.2022

s Položka Úz,org Text Schválený
rozpoěet

Upravený
rozooěet

Zvýšení
SníŽení

81 15
Finanční prostředky na spořícím Účtu
(Sberbank) 0 4.068.000 +4.068.000

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 750.000 806.310 +56.310

631 0 2141 Příjmy z úroků '10.000 52.000 +42.000

6330 4137 59
Neinvestiční přijaté transfery od města
(ow) 0 '15.000 +1 5.000

6330 4137 2021 Finanční vypořádání s městem Brnem 0 3.183.000 +3.183.000

ZDROJE CELKEM
102.372.000 109.736.310 7.364.310

Výdaje (v Kč)

s
PoIoŽk

a
UZ,
org Text Schválený

rozpočet
Upravený
rozpočet

Zvýšení
SníŽeni

Komunální s!uŽby a územní rozvoj

3639 6121 Zadnítrakty Arménská 500.000 3.880.000 +3.380.000

ochrana Životního prostředí

3722 5171 oprava a Údržba kontejnerových stání 460.000 293.175 -166.825

Jiné veřejné služby a činnosti

6221 5169 59 Nákup sluŽeb 0 15.000 +15.000

ostatní finanční operace

6330 5347 2021 Finanční vypořádání s městem Brnem 0 38.000 +38.000

6399 5365 Daň z příjmů právnických osob za obce 720.000 708.1 35 -'1'1.865

6409 5909 Finanční prostředky na spořícím Účtu
(Sberbank) 0 4.110.000 +4.110.000

VYDAJE CELKEM
'102.372.000 109.736.310 +7.364.310

Komentář k tabulce

Příimv

Dne 23.05'2022 jsme obdrŽeli od odboru rozpočtu a financování MMB pokyn Krajského Úřadu
Jihomoravského kraje ohledně rozpočtování a účtování stavu finančních prostředků u Sberbank CZ, a.s.,
vlikvidaci' Dle této metodiky musí být finanční prostředky rozpočtovány vpř'rjmové části na poloŽce 8115,
a to ve stavu k 31.12.2021. Připsané úroky jsou potom zachyceny na poloŽce 2141 - viz níže'

Dařl z příjmů právnických osob za obce je upravována po kontrole auditorskou společností a na základě
rekapitulace DPPO za zdaňovací období 2021 dodanou odborem rozpočtu a financování MMB souhrnně za
hlavní (708.135 Kč) a vedlejší hospodářskou činnost (98.175 Kč).



2-

Rozpočtovým opatřením č' 192l2022la ze dne 01.06.2Q22 dochází k finančnímu vypořádání s městem
Brnem za rok 2021 a obsahuje 20 o/o podíl z prodeje majetku města ve výši 3.029.391 Kč a kompenzaci
místního poplatku z pobytu za 4. čtvrtletí 2021 ve výši 153'800 Kč'

Rozpočtovým opatřením č. 193l2022la ze dne 01.06'2022 poskytuje město Brno Jednotce sboru
dobrovolných hasičů MČ Brno-Bohunice neinvestiční transfer na zajištění úkolů ochrany obyvatelstva
v souvislosti s migrační krizí.

Příjmy z Úroků jsou navyšovány o připsané úroky na Účtu Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, za období 01.01' -
31.05.2022.

VÝdaie

Komunální sluŽby a Územní rozvoi

Na základě výběrového řizení je nutno posílit investiční poloŽku ,,ZadnÍ trakty Arménská"

ochrana Životního prostředí

V roce 2022 nebude plánovaná oprava kontejnerových stání uskutečněna.

Jiné veřejné sluŽby a činnosti

Zapojení poskytnutého neinvestičního transferu na poloŽku ,,Nákup sluŽeb".

ostatní fínanční operace

V rámci finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2021 bude na účet města odvedena částka
v zaokrouhlení 38.000 Kč (vratka dotace SPOD 2021 a 2O2O - 2o'24o Kč a volby do Parlamentu ČR
17.890 Kč).

Daň z příjmů právnických osob je upravována na skutečnou výši daně z př'r.;mů právnických osob za obce, za
hlavní činnost (viz příjmová část).

Výdajová poloŽka týkající se Sberbank CZ, a.s. V likvidaci, je zakomponována do rozpočtového opatření na
základě pokynů uvedených v příjmové části, a to ve stavu finančních prostředků zachycených na účtu
k 31.05.2022.Finanční prostředky, které jsou v současné době vedeny na účtu 231 .0012 - spořící účet budou
následně přeúčtovány na účet pohledávek 377 _ ostatní krátkodobé pohledávky' Tato pohledávka vůči
Sberbank CZ, a.s', v likvidaci, bude nejpozději do 30.09'2022 přihlášena do likvidace.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Mč Brno_Bohu nice

schvaluje

rozpočtové opatření č' 3tZMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2022 dle předloŽeného návrhu, který je
přílohou č. 4 zápisu

ukládá

vedoucÍ odboru finančního jeho provedení.

Příloha: Rozpočtové opatření č. 192l2022la
Rozpočtové opatření č. 19312022la
Pokyn oRF MMB zaslaný e-mailem dne 23'05.2022


