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Věc: Materiál k bodu 2 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 08.2022

Předkladatel: RadaMČBrno-Bohunice
Zpracovatel: lng. Dáša Čechová V Brně dne 07.09 '2022

Důvodová zpráva

Příimová část

Daňové příjmy jsou plněny na g3 % upraveného rozpočtu. NiŽší plnění vykazuje poloŽka
,,Poplatek ze psů". DluŽníci místního poplatku ze psů byli osloveni a vyzváni k jeho úhradě.

U nedaňových příjmů je plnění na75 % upraveného rozpočtu. SVČ LuŽánky, OREL jednota
Brno-Bohunice a Hasiči Bohunice vrátily nevyčerpané neinvestičních dotace poskytnuté
vroce 2021 vcelkové výši 189tis. Kč. Pojistné náhrady vyplatila pojišťovna za dvakrát
poškozený výsuvný sloupek u ZŠ Arménská (28 tis. Kč) a za opravu zázemi pro personál
v minigolfovém areálu (7 tis. Kč) ostatní poloŽky jsou naplňovány průběŽně. PoloŽka
,,Přijaté nekapitálové náhrady" zahrnuje z velké části vyúčtování energií a sluŽeb za rok
2021.

Přijaté dotace z města Brna jsme obdrŽeli v poměrné výši k celkovému ročnímu rozpočtu.
Rozpočtované investiční transfery byly plněny ze strany města Brna po předloŽení smluv
uzavřených mezi MC Brno-Bohunice a dodavateli připravovaných akcí v celkové výši 12.906
tis. Kč, ztoho 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 neinvestiční transfer na zabezpečení agendy sociálně-
právní ochrany dětí ve výši 1.557 tis' Kč' V rámci finančního vypořádání s městem Brnem
zarok2021 získala městská část 3.183 tis' Kč, jako 20 % podíl zprodeje majetku města
(3.029 tis. Kč) a kompenzace místního poplatku z pobytu za 4' čtvrhletí 2021 (15a tis. Kč).

VÝdaiová část

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údrŽbu komunikací, včetně
úklidu chodníků a ve výši 3.020 tis. Kč' Výsuvný sloupek u ZŠ Arménská byl opraven za 14
tis. Kč.

Vzdělání a školské službv

U předškolnich zařizení bylo čerpáno 2.672 tis. Kč na provozní výdaje, u základních škol
činil příspěvek na provoz 8.325 tis. Kč' V MŠ Běloruská byly realizovány udrŽovací práce ve
vstupních halách v hodnotě 503 tis. Kč. V ZŠ a nllŠ veolejší bylo provedeno geodetické
zaměření atria a vyhotovena projektová dokumentace pro instalaci venkovních žaluzií
v hodnotě 84 tis' Kč. Na konci června byla dokončena v ZŠ Arménská revitalizace střešního
pláště včetně instalace zelené střechy o celkových výdajích ve výši 1'727 tis' Kč. Na
základě uzavřených smluv byly vyplaceny finanční dotace na činnost s mládeŽí ve výši
186tis. Kč' RovněŽ byly odeslány příspévky na provoz SvČ luzanky a zuŠ rr. .liit<a
v celkové výši 566 tis. Kč. Nákup sluŽeb u středisek volného času zahrnuje výdaje na svoz
odpadu. V rámci oprav byla ve sVČ Švermova provedena oprava kanalizace, nátěry
radiátorů a zárubni v hodnotě 98 tis. Kč. RovněŽ byla ukončena investiční akce
,,Rekonstrukce objektu SVČ Švermova'' a byly proplaceny výdaje ve výši 8.541 tis. Kč'
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Kultura a sdě ací 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 145 tis. Kč' Finanční prostředky na
nákup sluŽeb ve výši 150 tis. Kč byly čerpány na zajištění dětského dne pořádaného
v měsíci květnu. Další výdaje jsou spojeny s vítáním občánků a jubilanty a činí dosud
47 tis. Kč.

Tělovýchova a záimová činnost

Byla ukončena rekonstrukce dětského hřiště při ulici Uzbecká s celkovými náklady ve výši
7'360 tis. Kč a zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci dětského hřiště při ulici
Moldavská ve výši 355 tis. Kč. Na základě uzavřených smluv byly proplaceny dotace
spolkům v oblasti tělovýchovy Ve výši 240 tis. Kč.

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) ve výši 45 tis. Kč bylo prasknuté
vodovodní potrubí' 78 tis. Kč bylo vráceno nájemcům nebytových prostor z vyúčtování
energií za rok 2021. Náhrada 105 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" a ,,Revitalizace lokality Spodní - Rolnická" ve výši
472tis. Kč.

ochrana Životního prostředí

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po Úhradě místního poplatku za psy, byly
zakoupeny v hodnotě 36 tis' Kč' Pro vývoz odpadkových košů bylo pouŽito 463 tis. Kč.
Výdaje na poloŽce kontejnerových stání zahrnují projektovou dokumentaci na kontejnerová
stání na tříděný odpad na ulici Uzbecká. Zakoupeny by|y 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 29 tis. Kč. Na údrŽbu zeleně bylo vynaloŽeno
4'390 tis' Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře.

Sociálně-úprava ochrana dětí

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

Civilní připravenost a krizové stavy

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

PoŽární ochrana

Zde se promítá úhrada záloh na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši
114tis' Kč adále výdaje na činnost JSDH ve výši 117 tis. Kč, zahrnující nákup materiálu,
sluŽby telekomunikací, pojištění členů JsDH a drobné opravy.
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Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 16.892 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad
za nemoc 13.816 tis. Kč, na materiálové nákupy 1'076 tis. Kč, ztoho 680 tis. Kč na pořÍzení
nábytku do nových prostor ÚMČ, nákupy vody, paliv a energií 375 tis. Kč, nákupy sluŽeb
1'183 tis. Kč, opravy a udrŽování 212 tis. Kč, ostatní nákupy 215 tis' Kč a výdaje související
s dotací na nákup sluŽeb v rámci migrační krize ve výši 15 tis. Kč.

ostatnífi r operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 4 tis. Kč a pojištění majetku městské části ve
výši 133 tis' Kč. Finanční vypořádání směstem Brnem Ve výši 38 tis' Kč zahrnuje
následující vratky - sPoD 5 tis. Kč, volby do Parlamentu ČR 18 tis. Kč, dodatečný odvod
SPOD za rok 2020 15 tis. Kč. Dle pokynů Krajského úřadu Jihomoravského kraje byly na
poloŽku 6409/5909 převedeny finanční prostředky evidované ke dni 31.05'2022 na účtu
Sberbank CZ a.s. - v likvidaci.

Návrh usnesení

Zastu pitelstvo MC Brno-Bohun ice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. - o8'2o22 dle předloŽeného
návrhu, ktený je přílohou č' 1 zápisu.


