Materiál k 34/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 27.6.2018

Název:
Rozpočtové opatření č. 16/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Přílohy:
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok
2018 v objemu +20 000 Kč na straně příjmů v § 2169-ostatní správa v průmyslu,
stavebnictví, obchodu a službách a v objemu + 20 000 Kč na straně výdajů v § 3122-střední
odborné školy.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 19.6.2018
podpisy
zpracovatel
právník
předkladatel
jméno, funkce
jméno
jméno, funkce
Jarmila
Dočekalová
Miroslav Sojka
RRF
Starosta

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Jedná se o navýšení příjmové části rozpočtu v položce sankcí za porušení stavebního
zákona a navýšení výdajů na poskytnutí finančního daru Střední škole stavebních řemesel
Brno-Bosonohy na vydání školního almanachu.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu.

Materiál k 34/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 27.6.2018

Název:
Rozpočtové opatření č. 17/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Přílohy:
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok
2018 v objemu +10 000 Kč na straně příjmů v § 3399-ostatní záležitosti kultury, církví a
sdělovacích prostředků a v objemu + 10 000 Kč na straně výdajů v § 3399-ostatní záležitosti
kultury, církví a sdělovacích prostředků.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 12.6.2018
podpisy
zpracovatel
právník
předkladatel
jméno, funkce
jméno
jméno, funkce
Jarmila
Dočekalová
Miroslav Sojka
RRF
Starosta

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Jedná se o navýšení příjmů za poskytnutí reklamy při kulturních akcích MČ. Do schváleného
rozpočtu byla plánována částka za poskytnutí reklamy nižší než byl skutečný příjem.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu.

Materiál k 34/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 27.6.2018

Název:
Rozpočtové opatření č. 18/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Přílohy:
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok
2018 v objemu +153 000 Kč na straně příjmů v položce 1122-daň z příjmů právnických osob
za obce a v objemu + 26 000 Kč v § 2169-ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a
službách a v objemu + 179 000 Kč na straně výdajů v § 6399-ostatní finanční operace.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 12.6.2018
podpisy
zpracovatel
právník
předkladatel
jméno, funkce
jméno
jméno, funkce
Jarmila
Dočekalová
Miroslav Sojka
RRF
Starosta

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Jedná se o narovnání skutečné výše daně z příjmů právnických osob za obce, kterou si MČ
platí sama do svého rozpočtu. V příjmech je plánována DPPO nižší, než je třeba upravit ve
výdajích, proto byly ještě do příjmové části rozpočtu zapojeny příjmy z pokut za porušení
stavebního zákona.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů a výdajů rozpočtu.

Materiál k 34/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 27.6.2018

Název:
Rozpočtové opatření č. 19/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Přílohy:
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok
2018 v objemu +2 159 000 Kč na straně příjmů v § 6330-převody vlastním fondům
v rozpočtech územní úrovně a v objemu 2 159 000 Kč snížení financování v položce 8115změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 12.6.2018
podpisy
zpracovatel
právník
předkladatel
jméno, funkce
jméno
jméno, funkce
Jarmila
Dočekalová
Miroslav Sojka
RRF
Starosta

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Jedná se o převod prostředků vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu, což se projeví
v příjmové části rozpočtu a snížením financování.
V letošním roce budou z rozpočtu vráceny finanční prostředky poskytnuté z Fondu
kofinancování evropských projektů MMB, z kterých byla financována investiční akce
„zateplení bytového domu Konopiska“. K tomuto budou využity prostředky vedlejší
hospodářské činnosti, které budou převedeny do rozpočtu.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem příjmů rozpočtu a sníží se objem financování.

Materiál k 34/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 27.6.2018

Název:
Rozpočtové opatření č. 20/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Přílohy:
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok
2018 v objemu + 250 000 Kč na straně výdajů v § 3119-ostatní záležitosti základního
vzdělávání a v objemu – 250 000 Kč na straně výdajů v § 6171-činnost místní správy.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 12.6.2018
podpisy
zpracovatel
právník
předkladatel
jméno, funkce
jméno
jméno, funkce
Jarmila
Dočekalová
Miroslav Sojka
RRF
Starosta

Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3) písm.a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Jedná se o přesun prostředků plánovaných na opravy prostor přízemí budovy ÚMČ BrnoBosonohy. Na tyto opravy byla ze strany MMB poskytnuta účelová dotace a uspořené
prostředky městské části mohou být přesunuty na investiční projekt obnovy infrastruktury ZŠ
a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v práci s digitálními technologiemi, kde je plánovaná
spoluúčast městské části 250 000 Kč. Na základě usnesení ZMČ č. Usn.13/VII/32 souhlasilo
ZMČ se spolufinancováním Městské části Brno-Bosonohy na tomto projektu maximálně do
výše částky 250 000 Kč, která bude předmětem rozpočtového opatření při získání transferu
na projekt z MMB.
Na tento projekt byl poskytnut transfer Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB ve výši
2 000 000 Kč s finanční spoluúčastí MČ Brno-Bosonohy ve výši 250 000 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů a výdajů rozpočtu nemění.

