
XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 10.06.2020 
 
Věc: Materiál k bodu 5 - Návrh rozpočtového opatření č. 1/ZMČ 
 
Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice 
Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová V Brně dne 02.06.2020 
 

Příjmy (v Kč) 
 

§ Položka ÚZ, Org. Text 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Zvýšení 
Snížení 

 1342  Poplatek z pobytu (r. 2020) 0 27.000 +27.000 

 1345  Poplatek z pobytu 700.000 0 -700.000 

 1349  Poplatek z pobytu (r.2019) 0 673.000 +673.000 

 8115  Změna krátkodobých prostředků na ZBÚ 11.970.000 14.882.000 +2.912.000 

6330 4137  Neinvestiční převod mezi městem a MČ 0 0 -720.000 

6330 4251 71,3016 Investiční převod mezi městem a MČ 0 0 +720.000 

6330 4137 219 Převod ze ZBÚ MMB - finanční vypořádání 0 889.000 +889.000 

ZDROJE CELKEM 93.687.000 97.488.000 +3.801.000 

 
Výdaje (v Kč) 

 

§ Položka ÚZ, Org. Text 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Zvýšení 
Snížení 

Vzdělávání a školské služby 

3111 6121  MŠ Amerlingova – rekonstrukce škol. kuchyně 6.630.000 7.130.000 +500.000 

Komunální služby a územní rozvoj 

3639 6121  Rekonstrukce VP před objektem radnice 6.400.000 7.700.000 +1.300.000 

Ochrana životního prostředí 

3722 5171  Oprava a údržba kontejnerových stání 1.300.000 2.180.000 +880.000 

3722 6121  Demolice a budování kont. stání (2019) 0 532.000 +532.000 

Ostatní finanční operace 

6310 5901  Nespecifikované rezervy 50.000 516.000 +466.000 

6330 5347 219 Převod na ZBÚ MMB – finanční vypořádání 0 23.000 +23.000 

6330 5341 400 Převod na VHČ – finanční vypořádání 0 100.000 +100.000 

 93.687.000 97.488.000 3.801.000 

 
Komentář k tabulce 

 
Příjmy 

 
Příjmové položky 1342, 1345 a 1349 týkající se nového poplatku z pobytu (nahrazen poplatek 
z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační pobyt), jsou upravovány na základě 
upřesnění legislativy v počátku roku 2020. Původně rozpočtovaná částka 700.000 Kč zůstává 
v nezměněné výši. 
 

„Změna krátkodobých prostředků na ZBÚ“ obsahuje finanční prostředky na opravu a budování 
kontejnerových stání, které byly v roce 2019 poskytnuty městem Brnem, nebyly zcela vyčerpány 
a na základě žádosti byly ponechány k dočerpání v roce 2020, a to ve výši 1.412 tis. Kč. Dále se 
zde promítá zapojení části přebytku hospodaření z roku 2019 ve výši 1.500 tis. Kč, které budou 
použity na rekonstrukci školní kuchyně v MŠ Amerlingova a rekonstrukci veřejného prostranství 
před budovou radnice. 
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Rozpočtovým opatřením MMB 151/2020/aa dochází pouze k úpravě položky rozpočtového zatřídění 
poskytnutého transferu. 
 
Finanční vypořádání s městem Brnem za rok 2019 obsahuje 20 % podíl dle kritérií z prodeje 
majetku ve výši 789.000 Kč a 10 % podíl z prodeje bytového fondu ve výši 100.000 Kč. 
 
 

Výdaje 
 
Vzdělávání a školské služby 
 

Na základě výsledku výběrového řízení je posilována položka „MŠ Amerlingova – rekonstrukce 
školní kuchyně“. 
 
Komunální služby a územní rozvoj 
 

V návaznosti na výběrové řízení je třeba navýšit položku „Rekonstrukce VP před objektem radnice“. 
 
Ochrana životního prostředí 
 

Do rozpočtu jsou zapojovány finanční prostředky schválené městem Brnem k dočerpání (viz 
příjmová část – 1.412 tis. Kč).  
 
Ostatní finanční operace 
 

Pro vyrovnaný rozpočet je zvyšována položka rezerv. 
 

V rámci finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2019 bude na účet města odvedeno 
v zaokrouhlení 23.000 Kč (dotace JMK-senioři 725 Kč, dotace SLBD 490 Kč, dotace volby do EP 
7.929 Kč, dotace JSDH 14.215 Kč). 
 

10 % podíl z prodeje bytového fondu v rámci finančního vypořádání je třeba převést na účet vedlejší 
hospodářské činnosti. 
 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 
schvaluje 
 
rozpočtové opatření č. 1/ZMČ v rozpočtu MČ Brno-Bohunice pro rok 2020 dle předloženého návrhu, 
který je přílohou č. 4 zápisu 
 
uložit 
 
vedoucí Odboru finančního jeho provedení. 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Rozpočtové opatření č. 151/2020/a 

Rozpočtové opatření č. 151/2020/aa 


