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Věc: Materiál k bodu 1 - Ročnĺ závěrečný účet Mc Brno_Bohunice Výstedek
finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2017

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice
Zpracovatel: lng. Dáša Čechová

V Brně dne 16.05.2018

Dtivodová zpráva
Závěrećný účet je předkládán na základě zákona č' 25012000 sb., o rozpočtových
pravidlech územnĺch rozpočtů, ve znění platných předpisů, s 17 - závěrečný účet.

Závěrečný účet obsahuje :
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2. Př'ljmovou část rozpočtu
3. Výdajovou část rozpočtu vč. přehledu kapitálových výdajů
4. Úoaje o hospodaření s majetkem
5. Finanční vypořádání MČ s rozpočtem města Brna
6. VyÚčtování dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-Bohunice
7. Stav účelových fondů
8. Výsledky hospodaření vedlejšĺ hospodářské činnosti
9. Hospodaření příspěvkových organizaci zř'lzených MČ Brno-Bohunice
10'Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok2017

1. VýsIedky rozpočtového hospodaření

Hospodaření MČ Brno-Bohunice za rok 2017 skončilo celkově příznivěji, než bylo
rozpočtováno, neboť došlo k vyššĺmu naplnění příjmť' oproti schválenému rozpočtu
o 18.470 tis. Kč, a to především zásluhou poskytnutých transferů. Výdaje byly čerpány
oproti schválenému rozpočtu pouze s rozdílem 8.076 tis' Kč. Ve sledovaném obdobĺ
dosáhly příjmy MČ 73.604 tis' Kč, coŽ představuje 133,50 o/o schváleného rozpočtu
a 98,7 % upraveného rozpočtu, výdaje činily 58'459 tis. Kč, tj. 87,9 % schváleného rozpočtu
a 66,9 % upraveného rozpočtu.

2. Příjmová část rozpočtu

Příjmy je moŽné, z hlediska druhového třĺdění rozpočtové skladby, rozdělit na daňové
přljmy, nedaňové příjmy, kapitálové přljmy a přijaté transfery.

Daňové přljmy by|y splněny na 99,0 o/o upraveného rozpočtu, a to V celkové výši
3'223 tis. Kč' U poloŽky ,,Poplatek ze psů" nedošlo k očekávanému plněnĺ především
z důvodu většího počtu přechodu poplatnĺků na sníŽenou sazbu (osoby pobírajícĺ důchod).

Nedaňové přljmy byly ve výši 6.902 tis. Kč, což je plnění na 98,3 %. U poloŽky ,,Pohřebné -
přijaté náhrady" došĺo k překročení z důvodu Úhrady nákladů za sociální pohřby MMR na
konci roku. Pojistné náhrady byly přijaty zarozbitou výlohu vkadeřnictví ve výši 12 tis. Kč,
rozbité okno v budově hasičky ve výši 11 tis. Kč a náhrada za škodu v přĺpadě zatečení do
budovy ÚnĺČ při zateplovánĺ objektu ve výši 155 tis. Kč' Zlínské stavby, a.s., uhradily
smluvní pokutu za nedodrŽenĺ termínu plnění při zateplování MŠ Uzbecká Ve výši
555 tis. Kč.
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MČ obdrŽela investiční a neinvestiční transfery v celkovém objemu 60.362 tis. Kč.
Podrobnější specifikace transferů včetně jejich vyúčtování je uvedena V samostatné příloze
(Finanční vypořádáni za rok 2017)' Přĺjmy z finančního vypořádání s MMB za rok 2016
činily 3,916 tis. Kč. Zdrojem financování rozpočtu byl přebytek hospodaření z minulých let
ve výši 10.440 Kč, fond rozvoje a rezerv ve výši 2.341tis' Kč a fond zaměstnavatele ve výši
68 tis. Kč.

3. Výdajová část rozpočtu

Výdaje byly vroce 2017 čerpány ve výši 58.459 tĺs. Kč. Zcelkových výdajů činily běŽné
výdaje 51.943 Kč, coŽ představuje 88,9 % podíl na celkových výdajích, kapitálové výdaje
6.345 tis' Kč, coŽ představuje 10,9 o/o podíl na celkových výdajích a výdaje z finančního
vypořádání vůči městu Brnu za rok 2016 ve výši 171 tis. Kč, coŽ představuje 0,2 % podíl.
NĺŽe je uveden rozbor jednotlivých výdajů dle odvětvového třĺdění rozpočtové skladby'

Doprava
V kapitole doprava byly vydány prostředky na čištěnĺ a údrŽbu komunikací ve výši
4.268 tis. Kč, dále prostředky na opravu chodníku na ulici Švermova ve výši 96 tis' Kč,
opravu nájezdu k zastávce na ulici Švermova ve výši 60 tis. Kč a opravu chodnĺku kolem
pískoviště na ulicĺ okrouhlá ve výši 22 tis. Kč. Projektová dokumentace ve výšĺ 207 tis. Kč
byla zpracována pro úpravu parkovacĺch stání na části komunikace Pod Nemocnicĺ a Na
Pískové cestě.

Vzclěl anr a ostatní ve školství
U předškolních zaŕízení bylo čerpáno 2.795 tis. Kč na provozní výdaje, u základních škol
činil příspěvek na provoz 9.790 tis. Kč.

Nábýkové vybavení vMŠ Uzbecká bylo pořízeno za 114 tis. Kč. oprava školní kuchyně
v MŠ Běloruská byla realizována v hodnotě 1'296 tis' Kč (včetně PD). Na opravu školní
kuchyně v MŠ Amerlingova, opravu a rekonstrukci bazénu v ZŠ Arménská, opravu
sociálních zařizení a opravu předprostoru při Zš a nĺŠ veolejší byly zpracovány projektové
dokumentace V celkové výši 439 tis. Kč' Na MŠ Švermova bylo dokončeno propojení třĺd
v l. NP a byl instalován venkovní videotelefon v celkové částce 309 tis. Kč. V měsíci březnu
firma Arvela, s.r.o., dokončila stavební práce v pavilonu D ZŠ a MŠ Vedlejší v celkové
hodnotě 1.9o1 tis. Kč' V ZŠ Arménská byly instalovány na jižni straně budovy venkovní
Žaluzie v celkové hodnotě 2.831tis. Kč.

Dotace na činnost s mládeŽí byla poskytnuta Žadatelům ve výši 217 tis. Kč' Dotace na
provoz sVČ luzanky a ZUŠ Fr. Jílka činila celkem 626 tis. V ZUŠ byly pořízeny vnitřní
Žaluzie a byl opravován hlavní rozvaděč el. energĺe. Nákup sluŽeb u SVČ a ZUŠ zahrnuje
svoz odpadu a zajištění zabezpečovací sluŽby. opraveno bylo oplocení na ZUŠ a u SVČ
Lány v celkové ceně 474 tis. Kč. Pro SVČ Švermova byl zakoupen betonový gril za 9 tis' Kč.

Kultura a sdělovací prostředky
Dotace na činnost v oblasti kultury byla poskytnuta ve výši 92 tis. Kč. Náklady spojené
s obecnĺ kronikou činily 8 tis' Kč. Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu
vyčerpáno 288 tis. Kč. K zajištění oslav 780 let Bohunic byly vynaloŽeny finanční prostředky
ve výši 400 tis' Kč. Náklady spojené s vĺtáním občánků a jubileĺ občanů, jako jsou hudební
produkce a dárkové balíčky, činily 49 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost
Ztéto kapitoly byly čerpány prostředky na oplocení pískoviště za bytovým domem okrouhlá
19, na projektovou dokumentaci na výstavbu hřiště na ulici osová, nákup skluzavky na
hřĺště při ulici okrouhlá 19, prostředky v rámci dotace na činnost v tělovýchově a výdaje na
nákup sluŽeb a energií objektu Pod Nemocnicí ve výši 73 tis. Kč.
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Komunální sluŽby a územní rozvoj
Náhrada 176 tis. Kč byla poskytnutazavypravení sociálnĺch pohřbů, 69 tis. bylo zaplaceno
na opravu vodního prvku na ulici osová, 148 tis. Kč, za projektovou dokumentaci na
rekonstrukci prostranství před NC Švermova a 262 tis' Kč bylo uhrazeno za provedení
hydrogeologického průzkumu pro vybudování rezervoáru vody v MČ při ulici Kamenice'

Nakládání s odpadv a péče o vzhled obce a veřeinou zeleň
Sáčky na psĺ exkrementy by|y zakoupeny v hodnotě 74 tis. Kč' Na vývoz VoK
a odpadkových košů bylo pouŽito 462 tis. Kč' Nové odpadkové koše na veřejné prostranství
byly pořízenY za 20 tis' Kč' Konzultační a poradenské sluŽby zahrnují znalecké posudky na
posouzení stavu topolů na ulici Moldavská a před zŠ veolejsĺ' Na údrŽbu zeleně dle
smluvnĺch podmínek bylo vynaloŽeno 5.013tis' Kč, včetně nákladů na materiál a na opravu
mobiliáře. Finanční prostředky ve výši 56 tis' Kč byly čerpány na projektovou dokumentaci
na oplocenívýběhu pro psy na ulici Ukrajinská a u TJ Tatran.

Sociálně-právní ochrana dětí
V uvedené kapitole se promítajĺ náklady spojené s výkonem agendy sociálně-právní
ochrany dětí.

Bezpečnost a veřejný pořádek
V této kapitole byly uhrazeny výdaje spojené s vybudováním kamerového systému na
monitorovánĺ okolí radnice.

PoŽárnĺ ochrana
Zde se promítá úhrada zálohy na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši
167 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 95 tis. Kč, zahrnujĺcĺ nákup DDHM, nákup
materiálu, spotřebu pohonných hmot, sluŽby telekomunikací a komerčnĺ pojistné. Nákup
sluŽeb ve výši 22 tis' Kč zahrnuje především projektovou dokumentaci k opravě osvětlení,
měření emisí a technické prohlĺdky vozů' Byla provedena oprava nouzového osvětlení
včetně revizí, oprava měření a regulace pro vytápění hasičské zbrojnice včetně
programového vybavenĺ a přefakturace Národnĺho divadla za drobné opravy provedené
V roce 2016 v celkové výši 386 tis. Kč'

Místní zastupitelské oroány a Činnost místní správy
Vydáno bylo celkově 19'223 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad
za nemoc 15.495 tis' Kč, na materiální nákupy 811 tis' Kč, nákupy vody, paliv a energií 567
tis' Kč, nákupy sluŽeb 1.734 tis. Kč, opravy a udrŽování 256 tis. Kč a ostatní nákupy
205 tis. Kč. Na úpravu interiéru ÚnĺČ bylo vynaloŽeno 61 tis. Kč' Klĺmatizace do zasedací
místnosti byla pořizena Ve výši 93 tis. Kč'

ostatní finanční operace,
Čerpání żáńrrułe barkovní poplatky ve výši 7 tis' Kč, veřejnou finanční podporu (dárkové
balíčky na ples důchodců a hasičský ples) ve výši 3 tis. Kč a 70 tis. na nákup Židll a stolů do
objektu hasičské zbrojnice. Dále pak komerční pojištění majetku MČ ve výši 176 tis' Kč,
výdaje z finančního vypořádání s městem Brnem, a to vratku dotace na volby ve výši
170tis. Kč a vratku dotace na SPOD ve výši 1 tis. Kč' Daňzpříjmů právnických osob za
obec za rok 2016 dosáhla výše 715 tis. Kč.

Přehled výdajů poskytuje tabulka ,,Výdej vobdobí 01' _ 12' 2017". Zpřehledu 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 částĺ v roce 2017" '
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ł. Úaa;e o hospodaření s majetkem

Úoaje o hospodaření s majetkem jsou zobrazeny V ,,Přehledu hospodaření s majetkem MČ
Brno-Bohunice za rok2017. V roce 2017 došlo k celkovému zvýšení hodnoty dlouhodobého
hmotného majetku o 9.032 tis. Kč (bez nedokončeného majetku). Přĺrůstky dlouhodobého
majetku (stavby) v období roku 2017 činĺly 8.967 tis. Kč' Mezi nejvýznamnější poloŽky
dokončených staveb patří dokončení keramické dílny v MŠ Běloruská ve výši 1.170 tis. Kč,
vybudování kamerového systému pro monitorování okolí radnice ve výši 1'120 tis. Kč,
instalace venkovních Žaluzii ve výši 2'831 tis. Kć, zřízenĺ chodníku na ulici Dlouhá -x,Svermova ve výši 582 tis. Kč, propojení třídního oddělení l. NP v MŠ Švermova ve výši 210
tis. Kč a dalšĺ drobnější akce do 200 tis. xč' Úoytty dlouhodobého majetku V roce 2017
činily celkem 1.263 tis' Kč. Yyřazení majetku bylo schváleno likvidační a škodní komisí.

5. Finanční vypořádání městské části s rozpočtem města Brna

Finanční vypořádání s rozpočtem města Brna je uvedeno v tabulce ,,Finanční vypoládánĹ za
rok 2017". Tabulka obsahuje přehled účelových dotacĺ ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje
a rozpočtu města Brna a jejich vyúčtování. Městská část Brno-Bohunice odvede v rámcĺ
finančního vypořádánĺ částku 38 tis. Kč (nevyčerpaná dotace na SPOD _ 2 tis. Kč, nábytek
do MŠ Uzbecká - 5 tis' Kč, stavební práce v paviionu zŠ veolejší _22tis. Kč, propojení třĺd
v MŠ Švermova - 2 tis. Kč, dotace na volby - 5 tis. Kč a dotace JMK na opravu vytápěnĺ
hasičky_2tis' Kč.).

Zdroje finančnĺho vypořádání řeší převod 20 % podílu na příjmech z prodeje majetku města
Brna a činí 1.788 tis' Kč.

V další tabulce je uveden souhrn zdrojů a potřeb finančnĺho vypořádání.

6.Vyúětování dotacĺ poskytnutých z rozpoětu MC Brno_Bohunice

Tabulka ,,Vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu MČ Brno-Bohunice V roce 2017"
poskytuje přehled poskytnutých dotací podle údajů z vyúčtování předloŽeného příjemci
dotací o jejich čerpání V roce 2017 v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutĺ dotacĺ'

Do rozpočtu MČ byla vrácena pouze část dotace poskytnutá SVČ LuŽánky, a to ve výši 158
tis. Kč'

7. Stav účelových fondů

Městská část má zřízen Fond rezev a rozvoje a Fond zaměstnavatele.
Fond rezeN a rozvoje je pouŽíván pouze k financování výdajů městské části' V roce 2017
nebyl vyuŽit'

Fond zaměstnavatele slouŽí k zabezpečení financování výdajů na sociálnĺ potřeby
zaměstnanců ÚnĺČ Brno-Bohunice a uvolněných členů zastupitelstva MČ Brno_Bohunĺce'
Stav jednotlivých fondů je uveden v příloze ,,Hospodařenĺ s fondy za rok2017" '

8. Výsledky hospodaření vedlejší hospodářské činnosti

U vedlejší hospodářské činnosti se jedná o hospodaření s bytovými domy svěřenými MČ
Brno-Bohunice. Jedná se o jediný dům, a to dům s pečovateĺskou sluŽbou na ulici
Arménská 2l4. Do nákladů se promítá předevšĺm oprava a lidrŽba domu, odpisy
dlouhodobého majetku evidovaného v hlavní činnosti a pouŽĺvaného v činnosti
hospodářské, mzdové náklady zaměstnankyň ÚMČ , zabývajicích se VHČ, opravné poloŽky
k pohledávkám vytvořené v souladu s $ 65 vyhlášky č:. 41012009 sb' a daň z př'ljmů za rok
2017.
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Celkové náklady činĺly za rok 2.006 tis. Kč. Do výnosů se účtovaly předevšĺm výnosy
z nájemného, zaplacené smluvní pokuty a penále a výnosy z transferů (DHM). Výnosy
V roce 2017 dosáhly 1.489 Kč. Hospodářský výsledek roku 2017 po zdanění je ztráta ve
výši 517 tis' Kč.

9. Hospodaření příspěvkových organizacĺ

MČ Brno-Bohunice je zŕizovatelem šesti příspěvkových organizacĺ. Jedná se o Základní
školu Brno, Arménská 21 aZákladní školu a mateřskou školu Brno, Vedlejší 10 s účelem
vykonávat základní vzdělávání Žákü v souladu se zásadami a cĺli, uvedenými ve školském
zákonu, Mateřskou školu Brno, Amerlingova 4, Mateřskou školu POHÁDKA Br1o, Běloruská
4, Mateřskou školu se speciálnĺ tříđou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11

a Mateřskou školu Brno, Uzbecká 30 s účelem zajištění všestranné péče o děti
v předškolním věku.

Všechny příspěvkové organizace dosáhly v roce 2017 zisku. Zisk příspěvkových organizací
je uveden v příloze a činí celkem 1'505 tis' Kč' Hospodářský výsledek jednotlivých
příspěvkových organizací a jeho rozdělení do fondů byl schválen na 89. zasedání RMČ
konané dne 07.02 '2017. Přehled jednotlivých výsledků hospodaření je uveden v tabulce
,,Hospodářské výsledky příspěvkových organizacÍ zřizených MČ Brno-Bohu nice za rok
2017".

10.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni

Na základě provedeného přezkoumánĺ dospěla auditorská společnost NEX|A AP a.s',
Sokolovská 5149, 186 00 Praha 8, k názoru, Že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
aktĺv a pasiv Statutárnĺho města Brna, Městské části Brno-Bohunice k 31'12.2017 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodařenĺ a peněŽních toků za rok končící 31 .12'2017
v souladu s českými účetnĺmi předpisy s výjimkou těch oblastí, které upravuje a doplňuje
Metodika účetnictví statutárního města Brna'

Při přezkoumání hospodařeni za rok2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno_Bohunice

schvaluje

bez výhrad roční závěrećný účet MČ Brno-Bohunice a finančnĺ vypořádánĺ MČ Brno-
Bohunice za rok2017 dle předloŽeného návrhu, kteý je přĺlohou č' 1 zápisu.

Přĺlohy: Ročnĺ závěrečný účet MČ včetně přĺloh
Kopie zprávy auditora


