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Předkladatel: RadaMČBrno-Bohunice
Zpracovatel: lng. Dáša Čechová V Brně dne 30.11'2022

ova z rava

Příimová část

Daňové př'tjmy jsou plněny na 103 o/o upraveného rozpočtu. PoloŽka ,,Poplatek ze psů"
nedosáhne výše plánovaného rozpočtu, a to z důvodu odhlášení psů v průběhu roku.
U nedaňových příjmů je plnění na g3 % 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 třikrát
poškozený výsuvný sloupek u ZŠ Arménská ve výši 43 tis. Kč a za opravu zázemí pro
personál v minigolfovém areálu ve výši 7 tis. Kč. ZŠ a MŠ Vedlejší 10 zapojila svůj investiční
fond na úhradu projektové dokumentace na zhotovení venkovních Žaluzii' ostatní poloŽky
jsou naplňovány průběŽně v souladu s plánovaným, popř. upraveným rozpočtem. 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 MČ Brno-Bohunice a dodavateli připravovaných akcí v celkové výši
12.906tis. 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. Krajský úřad Jihomoravského kraje poskytl
Jednotce sboru dobrovolných hasičů neinvestiční transfer na pořízení věcných prostředků
poŽární ochrany ve výši 94 tis. Kč' V rámci finančního vypořádání s městem Brnem za rok
2021 získala městská část 3.183 tis. Kč, jako 20 % podíl z prodeje majetku města (3.029 tis.
Kč) a kompenzace místního poplatku z pobytu za 4. čtvrhleti 2021(15a tis. Kč)'

VÝdaiová ěást

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údrŽbu komunikací vč' úklidu
chodníků ve výši 4'053 tis' Kč. Třikrát byl opraven výsuvný sloupek u ZŠ Arménská
v celkové hodnotě 43 tis. Kč (škoda byla uhrazena pojišťovnou - viz příjem). opraveny byly
účelové komunikace a zpevněné plochy v hodnotě 993 tis. Kč.

Vzdělání a školské sluŽbv

Mateřským školám byl poskytnut celý roční příspěvek na provoz ve výši 3'970 tis. Kč, stejně
jako základním školám, kde činil celkový příspěvek na provoz 12'2oo tis. Kč' V MŠ Uzbecká
byla opravena dvě třídní oddělení včetně nábytkového vybavení v hodnotě 990 tis' Kč'
Výměna kotlů v kotelně byla provedena v MŠ Amerlingova v ceně 1.737 tis' Kč. V MŠ
Běloruská byly realizovány udrŽovací práce ve vstupních halách v hodnotě 504 tis' Kč.
Zahájeny byly práce na rekonstrukci venkovních prostor MŠ Švermova, kde byly v letošním
roce proplaceny projektové práce ve výši 736 tis' Kč. Akce bude dokončena v první polovině
roku 2023.
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V ZŠ a MŠ Vedlejší 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, vč. instalace zelené střechy
o celkových výdajích 1.727 tis. Kč a byla vypracována projektová dokumentace pro
rekonstrukci rozvodů tepla ve výši 100 tis. Kč.

Na základě uzavřených smluv byly vyplaceny finanční dotace na činnost s mládeŽí ve výši
186 tis. Kč. RovněŽ byly odeslány příspěvky na provoz svČ tuzanky a zuŠ rr. lrtra
v celkové výši 566 tis' Kč. Nákup sluŽeb v ZUŠ obsahuje provedení revizÍ plynových
a elektrických zařízení, u středisek volného času zahrnuje výdaje na svoz odpadu a měření
statiky budovy SvČ Lany (50 tis. Kč). 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
8'541tis. 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 228 tis. Kč. Finanční prostředky na
nákup sluŽeb ve výši 371 tis. Kč byly čerpány na zajištění dětského dne pořádaného
v měsíci květnu (150 tis. Kč) a bohunický hudební podzim (221 tis. Kč) pořádaný v měsíci
září' Další výdaje jsou spojeny s vítáním občánků a jubilanty a činí 57 tis. Kč.

TělovÝchova a imová činnost

Zastínění dětského hřiště v ceně 37 tis' Kč bylo realizováno na ulici Spodní. 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. V minigolfovém areálu proběhly běŽné udrŽovací práce
vč. nákupu materiálu. Nájemné se týká nájmu mobilních toalet pro minigolf instalovaných
v rámci rekonstrukce SVČ Švermova.

Komunální sluŽby a územní rozvoj

objekt Pod Nemocnicí 25 byl dovybaven kovovými regály v hodnoté 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 v rámci vyúčtování
energií za rok 2021' Náhrada 180 tis' Kč byla poskýnuta za vypravení sociálních pohřbů.
Největší poloŽku u výdajů za energie na veřejném prostranství představují zálohy na
spotřebu elektrické energie stánku na náměstí Dlouhá ve výši 150 tis. Kč' Byly ukončeny
a proplaceny dvě velké investiční akce, a to ,,Zadní trakty Arménská" a ,,Revitalizace lokality
Spodní - Rolnická" v celkové výši 9.647 tis. Kč.

ochrana Životního prostřed í

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 647 tis. Kč.
Výdaje na poloŽce kontejnerových stání zahrnují projektovou dokumentaci na kontejnerová
stání na tříděný odpad na ulici Uzbecká v hodnotě 33 tis. Kč a vybudování kontejnerového
stání na ulici Pod Nemocnicí 7 v ceně 417 tis. Kč.
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Zakoupeny by|y náhradní vloŽky do odpadkových košů, umístěných na veřejném
prostranství ve výši 45 tis. Kč, materiál na opravu herních prvků na dětských hřištích ve výši
29 tis. Kč a ostatní materiál na údrŽbu mobiliáře na veřejném prostranství ve výši 115 tis.
Kč. Na údrŽbu zeleně bylo vynaloŽeno 5.954 tis. Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře.

Sociálně-úprava ochrana dětí

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

Civilní ořioraven ost a krizové stavv

z prostředků krizového
zaměstnanců.

stavu zakoupeny antigenní testy pro povinné testování

Bezpečnost a veřejný pořádek

Částka 60 tis. Kč byla pouŽita na úhradu projektové dokumentace pro výstavbu kamerového
bodu v MČ Brno-Bohunice, lokalitě "Komín kotelny Rolnická 1a, SÝČ Lány 3, Brno''.

Požární ochrana

Zde se promítá úhrada záloh na spotřebu vody, plynu a elektrické energie Ve výši
152 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 275 tis' Kč, zahrnující nákup drobného
dlouhodobého majetku, nákup materiálu, sluŽby telekomunikací, pojištění členů JSDH,
nákup sluŽeb (revize, svoz odpadu) a drobné opravy.

Místní zastuoitelské oro á a Činnost místní sorávv

Vydáno bylo celkově 23.388 tis. Kč' z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad
za nemoc 18.784 tis. Kč, na materiálové nákupy 1'285 tis. Kč, z toho 680 tis. Kč na pořízení
nábytku do nových prostor ÚMČ, nákupy vody, paliv a energií za 517 tis. Kč, nákupy sluŽeb
1'609tis' Kč, opravy a udrŽováni 218 tis. Kč, ostatní nákupy 238tis. Kč. Na majetkový
odbor byla nainstalována nová klimatizační jednotka v hodnotě 85 tis. Kč' Výdaje na volby
do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR činily 637 tis' Kč a výdaje související
s dotací na nákup sluŽeb v rámci migrační krize 15 tis' Kč.

ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 5 tis. Kč a pojištění majetku městské části ve
výši 203 tis' Kč. Finanční vypořádání s městem Brnem ve výši 38 tis. Kč zahrnuje
následující vratky - SPOD 5 tis. Kč, volby do Parlamentu ČR 18 tis. Kč, dodatečný odvod
SPOD zarok2020 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
Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. - 11.2022 dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č. 1 zápisu'


