Materiál k 33/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 25.4.2018

Název:
Rozpočtové opatření č. 6/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Přílohy:
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
v objemu +134 000 Kč na straně výdajů v § 6171-činnost místní správy a v objemu 134 000 Kč
zvýšení financování v položce 8115-změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 13.4.2018
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 úhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů v případě soudního sporu o určení
vlastnictví žalobkyně Marie Kadaňkové. Náklady řízení je MČ povinna uhradit do 3 dnů od nabytí
právní moci rozsudku.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů a financování rozpočtu.

Materiál k 33/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 25.4.2018

Název:
Rozpočtové opatření č. 7/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Přílohy:
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
v objemu +325 000 Kč na straně výdajů v § 3632-pohřebnictví jako kapitálové výdaje v položce 6341investiční transfery poskytnuté obcím, v objemu 46 000 Kč v § 3632-pohřebnictví a v objemu 371 000
Kč zvýšení financování v položce 8115-změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 13.4.2018
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 poskytnutí neinvestičního transferu Obci Troubsko ve výši 46 046 Kč na provoz hřbitova
dle dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a dále o poskytnutí investičního transferu Obci Troubsko ve
výši 324 438 Kč za obnovu hřbitova za rok 2017 dle žádosti Obce Troubsko.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů a financování rozpočtu.

Materiál k 33/VII zasedání ZMČ Brno-Bosonohy, které se koná dne 25.4.2018

Název:
Rozpočtové opatření č. 8/2018 v rozpočtu MČ Brno-Bosonohy na rok 2018
Přílohy:
0
Návrh usnesení
ZMČ Brno-Bosonohy:
Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2018
v objemu +70 000 Kč na straně výdajů v §3421-využití volného času dětí a mládeže a v objemu
70 000 Kč zvýšení financování v položce 8115-změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech.
Doporučuje………………………………………………………………………...
Ukládá……………………………………………………………………………...
Termín:…………………………
Stanovisko výboru zastupitelstva městské části:
0
Zpracováno dne 25.4.2018
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 ceny na rekonstrukci dětského hřiště za vodojemem na základě vysoutěžené
ceny ve výběrovém řízení.
Tímto rozpočtovým opatřením se zvýší objem výdajů a financování rozpočtu.

