Materiál k 25/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 19.4.2017
Název:
4.a Rozpočtové opatření č. 1/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
Obsah (přílohy):
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu
-186 000 Kč v položce 4131-převody z vedlejší hospodářské činnost na straně příjmů a v položce
8115 na straně financování.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 12.4.2017
zpracovatel
jméno, funkce
Jarmila Dočekalová
RRF

podpisy
právník
jméno

předkladatel
jméno, funkce
Miroslav Sojka
Starosta
Důvodová zpráva:

Vlastní rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke snížení prostředků převedených z VHČ do rozpočtové
činnosti o 186 000 Kč. Městská část ve svém rozpočtu plánovala použít 500 000 Kč v souladu se
statutem města Brna, který povoluje použít 10% prostředků VHČ na jiný účel. Toto ustanovení platí
od roku 2010 a prostředky před tímto datem nelze na jiný účel použít. Výše příjmů rozpočtu se snižuje
o 186 000 Kč v oddíle transfery. Výše výdajů se nemění, protože tyto prostředky byly využity ve
schváleném rozpočtu na rekonstrukci Vzhledná a z důvodu dokončení rekonstrukce není možné
snížení výdajů. Z tohoto důvodu se zvyšuje financování o 186 000 Kč.

Materiál k 25/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 19.4.2017
Název:
4.b Rozpočtové opatření č. 2/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
Obsah (přílohy):
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu
80 000 Kč na straně výdajů v § 3639-komunální služby a rozvoj a v položce 8115 na straně
financování..
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 12.4.2017
zpracovatel
jméno, funkce
Jarmila Dočekalová
RRF

podpisy
právník
jméno

předkladatel
jméno, funkce
Miroslav Sojka
Starosta
Důvodová zpráva:

Vlastní rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem
rozpočtu.
Jedná se o zvýšení výdajů související práce s investiční akcí rekonstrukce objektu Vzhledná a to na
překládku vodovodní přípojky.
Překládka byla původně plánována k realizaci v rámci budování kanalizace III. a IV. etapy.
Sportovní kluby ovšem podmiňují prodej okolních pozemků vybudováním přeložky vodovodní
přípojky, která vede pro budovou Vzhledná, a z tohoto důvodu řeší městská část tuto investici již nyní.

Materiál k 25/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 19.4.2017
Název:
4.c Rozpočtové opatření č. 3/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
Obsah (přílohy):
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu
30 000 Kč na straně výdajů v § 6320-pojištění funkčně nespecifikované a v položce 8115 na straně
financování..
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 12.4.2017
zpracovatel
jméno, funkce
Jarmila Dočekalová
RRF

podpisy
právník
jméno

předkladatel
jméno, funkce
Miroslav Sojka
Starosta
Důvodová zpráva:

Vlastní rozpočtové opatření dle § 16, odst. 3, písm.b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem
rozpočtu.
Jde o navýšení pojištění majetku svěřeného zřízené příspěvkové organizaci – budovu ZŠ Bosonožské
nám. a MŠ Konopiska 6 v celkové hodnotě 58 mil.Kč. Dle zřizovací listiny pojistí zřízená příspěvková
organizace svěřený majetek dle pokynů zřizovatele. Zřizovatel nemovitý majetek pojistí v rámci
společné pojistné smlouvy, zřízená PO si pojistí majetek movitý. V minulosti byly budovy školských
zařízení pojištěny ve Fondu krytí škod města Brna, ale toto pojištění kryje pouze živelné pohromy.
Je třeba splnit povinnost pojištění budov, tak jak je to u staveb financovaných z evropských fondů, a
to převážně s ohledem na novou přístavbu školy.

Materiál k 25/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 19.4.2017
Název:
4.d Rozpočtové opatření č. 4/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
Obsah (přílohy):
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu
90 000 Kč na straně příjmů v § 6330 a na straně výdajů jako investiční výdaj v § 3119-ostatní
záležitosti základního vzdělávání.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 18.4.2017
zpracovatel
jméno, funkce
Jarmila Dočekalová
RRF

podpisy
právník
jméno

předkladatel
jméno, funkce
Miroslav Sojka
Starosta
Důvodová zpráva:

Povinné rozpočtové opatření dle § 16, odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem rozpočtu.
Jde o poskytnutí investičního transferu z rozpočtu města Brna schváleného Zastupitelstvem města
Brna dne 11.4.2017 na vybavení školní kuchyně v ZŠ Bosonožské nám. 44 – pořízení výkonnějšího
konvektomatu. Finanční prostředky budou škole poskytnuty jako investiční transfer zřízené
příspěvkové organizaci. Souhlas s tímto investičním záměrem v souladu s ustanovením čl. F, odst.
C.11 zřizovací listiny projevil zřizovatel podáním žádosti o investiční transfer na Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna.

Materiál k 25/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 19.4.2017
Název:
4.e Rozpočtové opatření č. 5/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
Obsah (přílohy):
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 v objemu
120 000 Kč na straně příjmů v § 6330 a na straně výdajů v § 3119-ostatní záležitosti základního
vzdělávání.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 18.4.2017
zpracovatel
jméno, funkce
Jarmila Dočekalová
RRF

podpisy
právník
jméno

předkladatel
jméno, funkce
Miroslav Sojka
Starosta
Důvodová zpráva:

Povinné rozpočtové opatření dle § 16, odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem rozpočtu.
Jde o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města Brna schváleného Zastupitelstvem města
Brna dne 11.4.2017 na nábytkové vybavení ZŠ Bosonožské nám. 44 – pořízení šatních skříněk.
Transfer bude škole poskytnut jako příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci.

