Materiál k 30/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 13.12.2017
Název:
7a)

Rozpočtové opatření č. 24/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
Obsah (přílohy):
0
Návrh usnesení

ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 na straně příjmů
v objemu 10 000 Kč v položce 2460-přijaté splátky půjček, v objemu 23 000 Kč v § 1019-ostatní
zemědělská potravinářská činnost, v objemu + 27 000 Kč v § 2169-ostatní správa v průmyslu,
stavebnictví, obchodu a službách, v objemu 6 000 Kč v § 3349-ostatní záležitosti sdělovacích
prostředků, v objemu 60 000 Kč v § 3613-nebytové hospodářství, v objemu 40 000 Kč v § 6171-činnost
místní správy a na straně výdajů v objemu 50 000 Kč v § 3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a
v objemu 116 000 Kč v § 6171-činnost místní správy.
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko komise rady:
0
Zpracováno dne 6.12.2017

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 příjmů a
výdajů rozpočtu o 166 000 Kč.
Jde o zapojení vyšších příjmů za nájemné pachtovné, sankce stavebního úřadu za porušení stavebního
zákona, pronájem nebytových prostor – objekt Vzhledná, bývalá drobná provozovna, náhrady soudního
řízení soudní spor Kroupa.
Naproti tomu jsou výdaje za ošetření ostrůvků ul. Pražská, ořezání a ošetření keřů v MČ BrnoBosonohy, oprava prostoru v přízemí budovy úřadu, kde byla v pronájmu pošta.

Materiál k 30/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 13.12.2017
Název:
7b)

Rozpočtové opatření č. 25/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017
Obsah (přílohy):
0
Návrh usnesení

ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2017 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2017 na straně výdajů
v objemu +33 000 Kč v § 2219-ostatní záležitosti pozemních komunikací a v objemu -33 000 Kč v §
3639-komunální služby a rozvoj.
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko komise rady:
0
Zpracováno dne 6.12.2017

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. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Tímto rozpočtovým opatřením se objem rozpočtu
nemění.
Jde o přesun kapitálových výdajů z blíže nespecifikovaných studií na konkrétní investiční akci parkoviště
Troubská – na geodetické zaměření a projektovou dokumentaci.

