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Důvodová zpráva

Příimová část

Daňové přljmy jsou plněny na 53 o/o upraveného rozpočtu. PoloŽka ,,Daň z příjmu
právnických osob za obce" bude naplněna v červnu 2018 po kontrole a schválení dĺlcĺho
daňového pliznáni auditorskou firmou. ostatní poloŽky jsou plněny podle plánu.

U nedaňových přĺjmů je plněni na 48 % upraveného rozpočtu. SvČ tuzanky vrátilo část
neinvestiční dotace na provoz ve výši 158tis. Kč poskýnuté vroce 2017' ostatní poloŽky
jsou naplňovány dle předpokladu.

Celkově přijaté dotace jsme obdrŽeli na volbu prezidenta ČR, státní správu, výdaje na
zajištění činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, údrŽbu a úklid chodníků, opravu
kontejnerových stání a neúčelovou dotaci V poměrné výši. Rozpočtované investiční
a neinvestiční transfery jsou plněny ze strany města Brna po předloŽenĺ smluv uzavřených
mezi MČ Brno-Bohunice a dodavateli připravovaných akcí. Ke dni uzávěrky byly Mc
poskytnuty finanční prostředky na opravu předprostoru ZŠ a nĺŠ veoleisĺ 10 ve výši
5.000 tis. Kč a na zateplenĺ objektu radnice ll' etapy ve výši 2.000 tis. Kč.

VÝdaiová část

Doprava

V kapitole doprava by|y dosud vydány prostředky na čištění a údrŽbu komunikacĺ
a chodníků ve výši 2.116 tis. Kč, na opravu účelové komunikace u bytového domu na ulĺci
Rolnická ve výši 219 tis. Kč a na projektovou dokumentaci na rozšíření parkovacích stánĺ na
ulici Vedlejší a Pod Nemocnicí.

Vzdělání

U předškolníchzařÍzení bylo čerpáno 1.426 tis. Kč na provozní výdaje, u zŠ čĺniĺ příspěvek
na provoz 5.450 tis. Kč. V lednu byla dokončena oprava socĺálních zařízení v základní škole
Vedlejší a PD na Úpravu předprostoru školy' Celkové náklady na opravu činĺly 4.842tis
(ztoho dotace města 4.300 tis. Kč) a na PD 106 tis' Kč' Byly vypracovány projektové
dokumentace na rekonstrukci bazénu v ZŠ Arménská a rekonstrukci učeben v zŠ veoleisĺ.
Nákup sluŽeb u SVČ a ZUŠ zahrnuje svoz odpadu a zajištění zabezpečovací sluŽby.
V květnu byla dokončena výstavba MŠ Maceška v SVČ Lány ve výši724 tis. Kč'
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Kultura a sdělovací prostředkv

Za sazbu a tĺsk zpravodĄe Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 111 tis' Kč. Na
zajištění bohunického plesu bylo vydáno 20 tis. Kč' Jedná se předevšĺm o výdaje na
hudební produkci a moderování akce' Náklady spojené s vítáním občánků a jubileí občanů,
jako jsou hudební produkce a dárkové balíčky, činily 24 tis. Kč.

unální sl

Výdaje na energĺe objektu Pod Nemocnicí 25 čĺnily 54 tis. Kč. Nákup sluŽeb zahrnuje
poplatek za provoz kotelny a úhradu rozbitých vstupních dveřĺ (13 tis' Kč). Náhrada 78
tis' Kč byla poskytnuta za vypravení sociálnĺch pohřbů' Náklady na zŕízenl rezervoáru vody
zahrnují projektovou dokumentaci.

ochrana Životního prostředí

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po úhradě mĺstního poplatku za psy, byly
zakoupeny v hodnotě 51 tis. Kč. Na vývoz VoK a odpadkových košů bylo pouŽito
163tis. Kč' Na ÚdrŽbu zeleně bylo vynaloŽeno 'ĺ.808 tis. Kč, včetně nákladů na opravu
mobiliáře. Výdaj na znalecký posudek posouzení vrby u Leskavy činil 2 tis. Kč.

PoŽární ochrana

Zde se promítá úhrada zálohy na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 88 tĺs' Kč
a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 21 tis. Kč, zahrnujĺcĺ sluŽby telekomunikací, nákup
sluŽeb (lékařské prohlídky), pojištění členů JSDH a opravu filtru v kotelně hasičky'

Místní zastupitelské orgány a Činnost mĺstní správy

Vydáno bylo celkově 8.958 tis' Kč, z toho na platy a ostatnĺ povinné pojistné včetně náhrad
za nemoc 7 '604 tis. Kč, na materĺální nákupy 97 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií
254 tis. Kč, nákupy sluŽeb 823 tis. Kč, opravy a udrŽování 31 tis' Kč a ostatní nákupy
103 tis' Kč. Skřĺňka na AIV|A přístroj byla pořízena V hodnotě 41 tis. Kč. U poloŽky ,,objekt
Dlouhá 3 - ll. etapa" se jedná o doplnění projektové dokumentace ve výši 5 tis' Kč.

ostatní finanční operace

Čerpánĺ zahrnuje bankovnĺ poplatky ve výši 3 tis. Kč, komerčnĺ pojistné majetku MČ ve výši
120 tis. Kč a veřejnou finanční podporu (dárkové balíčky na hasičský ples) ve výši 't tis. Kč.
Transfer do rozpočtu MMB byl převeden na město Brno jako spoluúčast na zateplení ZUŠ
Amerlĺngova.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01' - o5.2o18 dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou ć,' 2 zápisu'


