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Důvodová zpráva
Úprava plánu hospodaření VHČ - domy č.02/2019

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno - Líšeň
schvaluje úpravu plánu hospodaření VHČ - domy č.2/2019, kterým se nemění výše
plánu

Stanoviska dotčených orgánů:
Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 25. 2. 2019 a jeho stanovisko bude sděleno
na zasedání ZMČ ústně.
Rada MČ Brno-Líšeň projedná tento materiál na své 6. schůzi dne 20. 2. 2019 a její stanovisko bude sděleno
na zasedání ZMČ dne 28. 2. 2019 ústně.
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Důvodová zpráva:
Usnesením Rady MČ ze dne 5. 12. 2018 byla schválena delimitace agendy VHČ-domy do
struktury úřadu MČ Brno-Líšeň a následně byla usnesením Zastupitelstva MČ dne 20. 12.

2018 schválena úprava Zřizovací listiny Správy majetku Líšeň. Z tohoto důvodu je nutné

provést úpravu Plánu hospodaření VHČ-domy na rok 2019. Úprava plánu hospodaření VHČdomy č. 1/2019 zohledňuje změnu účtování nákladů na mzdy a provozní náklady na agendu

VHČ-domy, které byly dosud účtovány jako obstaravatelská odměna na základě příkazní

smlouvy v nákladovém účtu 518 - ostatní služby. Z účtu ostatní služby se přesouvají finanční

prostředky ve výši 6 821 tis. Kč na nákladové účty uvedené v příloze tohoto materiálu.

VHČdomy důvodová zpráva 2 košilka pro radu

Rozpočtové opatření číslo 2/2019

Náklady

změna v tis. Kč

501

Spotřeba materiálu

533,00

511

Opravy a údržování

125,00

512

Cestovné

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady

4 272,00

524

Zákonné sociální náklady

1 390,00

525

Zákonné pojištění

549

Ostatní náklady z činnosti

300,00

558

Náklady z majetku

175,00

NÁKLADY CELKEM

0,00

17,00
-6 821,00

9,00

