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Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng. Dáša Čechová

V Brně dne 08.08 '2018

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Brna na svém z7l40' zasedání konaném dne 19.06.20'ĺ8 schválilo
Rozsah a strukturu střednědobého výhledu Rozpočtu statutárního města Brna na období
2020 _ 2024, a to vsouladu s ustanovením $ 3 zákona 25012000 sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Dle ustanovenĺ čl. 76 odst. 3 platného
Statutu města Brna je povinnost MČ schválit střednědobý výhled rozpočtu zastupitelstvem
městské části vŽdy do 30. září příslušného kalendářního roku.

Střednědobý výhled rozpočtu městských částí musí být sestaven minimálně v následujícím
rozsahu a struktuře:

- vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) a přijaté transfery,
- výdaje běŽné (provozní) a kapitálové,
- financovánĺ (přijaté úvěry a půjčky, splátky přijatých úvěrů a půjček),
- přehled významných dlouhodobějších závazků a pohledávek'

PřiloŽená tabulka je vypracována dle výše uvedených poŽadavků

1' Daňové přtjmy zrozpoötové činnosti se týkají místních poplatků zvybraných činností,
dále správních poplatků a ostatních daňových přĺjmů

z toho - poloŽka ,,Místní poplatky" se skládá z přĺjmů za psy ve výši 450 tis. Kč,
za veřejné prostranství ve výši 500 tis' Kö, z ubytovacĺ kapacity ve výši
700 tis. Kć a z poplatku zalázeřlský a rekreační pobyt,

- správní poplatky tvořĺ předevšĺm poplatky za ověřovánĺ dokumentů, za výpisy
z Katastru nemovitostí a poplatky vybírané Stavebním úřadem MČ Brno-
Bohunice.

2' Nedaňové přljmy se týkajĺ příjmů z vlastní čĺnnosti a přĺjmů za pronájem majetku

z toho - přljmy z vlastní činnosti jsou sloŽeny z pŕíjmů za sluŽby spojené s pronájmem
nebýových prostor a zveřejňovánĺm inzerátů Ve zpravodajĺ Naše Bohunice,

- přĺjmy za pronájem nebytových prostor dosahují výše 1.810 tis' Kć, za
pronájem pozemků výše 1'250 tĺs. Kč a za umístěnĺ reklamních zařízení
90 tis. Kč,

- ostatní nedaňové přljmy jsou sloŽeny z přijatých sankčnĺch plateb,
nekapitálových příspěvků a náhrad a úroků z běŽných účtů.

3' Přijaté transfery jsou tvořeny účelovou dotací ze státnĺho rozpočtu na státní správu
a dotacĺ z rozpoćtu města Brna'



4' BěŽné (provozní) výdaje se skládají zvýdajŮ na platy, povinné odvody na sociální
a zdravotní pojištění, výdaje zajišťující běŽný provoz úřadu, příspěvky na provoz
příspěvkových organizaci zŕízených MČ Brno-Bohunice, výdaje na péči a vzhled obcí
a veřejnou zeleň, ochranu Životního prostředí, komunální sluŽby a územní rozvoj
a kulturu.

-z-

5. Kapĺtálové výdaje tvoří výdaje, které jsou schvalovány v rámci Plánu investičních akcí
v MC Brno-Bohunice na stávajĺcí a dalšĺ léta.

6. Financování představuje úsporu finančnĺch prostředků minulých let.

7 ' MČ Brno-Bohunice v současné době nemá žádný úvěr ani půjčku'

Návrh usneseni

Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

schvaluje

střednědobý výhled Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na období 2O2o _2024 dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č,.2 zápisu

ukládá

vedoucí Finančního odboru sestavovat rozpočet MČ na příslušné období s ohledem na
schválené údaje střednědobého výhledu'

Příloha: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 - 2024


