
Informace z usnesení 1. Rady MČ Brno – Starý Lískovec ze dne 18.11.2010 

1. Rozpočtové opatření č. 71 – transfer neinvestičních výdajů, středisko volného času 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 71. 
 
RO č. 71 Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
 2310014  4121     160 000  
 2310010 3421 5151    51  10 000 
 2310010 3421 5153    51  130 000 
 2310010 3421 5154    51  20 000 
 2310010 3421 5151    51 10 000  
 2310010 3421 5153    51 130 000  
 2310010 3421 5154    51 20 000  
 2310010 6409 5901      160000 
Celkem        320 000 320 000 
 

2. Rozpočtové opatření č. 72 – navýšení kapitálových výdajů, zateplení obvodového 

pláště Kosmonautů č.o.17 a 19 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 72. 
 
RO č. 72  Č.účtu Oddíl / §  položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD K č DAL 
Výdaje/Příjmy          
          
Přijaté 
transfery z 
MMB 

231 0014 0 4221     9 310 000,-  

Zateplení 
Kosmonautů 17 

232 0010 3612 6121  773  407  4 060 000,- 

Zateplení 
Kosmonautů 19 

232 0010 3612 6121  773  407  4 060 000,- 

Zateplení + okna 
Kosmonautů 23 

232 0010 3612 6121  773  410  1 190 000,- 

Celkem        9,310.000,- 9,310.000,- 
 

3. Návrh rozpočtu ÚMČ Brno – Starý Lískovec  na rok 2011 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno -  Starý Lískovec 
schválit  předložený návrh rozpočtu na rok 2011 s celkovými příjmy 78.466tis.Kč, výdaji 
v celkové výši 77.028 tis.Kč a financováním ve výši 1.438 tis.Kč,  včetně návrhu plánu 
nákladů a výnosů VHČ, rozpočtu účelových fondů, finančního vztahu ke zřízeným 
příspěvkovým organizacím (MŠ a ZŠ) a závazné ukazatele rozpočtu: 
 

a) celkový objem příjmů výjma účelově přijatých transferů během roku z Magistrátu 
města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů 

b) celkový objem výdajů výjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během 
roku z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, státních fondů a krajů 

c) celkový objem financování 
d) finanční vztah k právnickým osobám zřízeným a založeným městem (MŠ a ZŠ) 



e) finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků 
z rozpočtu městské části , které budou řešeny v průběhu roku individuálně přídělem ze 
stanovené rezervy pro tyto účely 

 
a  pověřuje  
 
Radu MČ Brno-Starý Lískovec ve smyslu § 102 odst. 2, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění provádět následná rozpočtová opatření pro r.2011: 

a) v rámci schváleného ročního objemu rozpočtu MČ provádět změny provozních a 
kapitálových výdajů v rámci stejného oddílu rozpočtové skladby (výjma závazných 
ukazatelů stanovených Zastupitelstvem městské části) 

b) přesuny z položky 5901 nespecifikované rezervy v rámci celého rozpočtu MČ a 
tvorbu nových oddílů, paragrafů, položek v rámci celé rozpočtové skladby a přesuny 
mezi položkami 5901. 

c) nad rámec schváleného rozpočtu MČ realizovat rozpočtová opatření v souvislosti 
s účelově přijatými transfery a dotacemi z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 
státních fondů a krajů a obcí, případě realizovat rozpočtová opatření  při změnách ve 
výši přiznaných transferů z Magistrátu města Brna. 

d) upravovat schválené výše příjmů z poplatků a příjmů z vlastních činností, pronájmů a 
prodeje nekapitálového majetku. Zároveň upravovat výši příjmů a výdajů v oblasti 
kapitálových výdajů MČ a vedlejší hospodářské činnosti. 

 
 

4. Souhlas zřizovatele – Podpora výuky anglického jazyka, ZŠ Labská 27 

Rada MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s převáděním finančních prostředků na projektový 
účet 43-8224300287/0100 vedený u KB Brno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


