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Tvorba a použití peněžních fondů v roce 2018
MČ Brno-Líšeň má zřízeny tři peněžní fondy, s nimiž v roce 2018 hospodařila. Jedná se o Sociální
fond, Fond rezerv a rozvoje a Fond polikliniky.
1. Sociální fond
Tvorba fondu:
- příděl z rozpočtu ve výši do 4 % podílu z objemu výdajů na platy zaměstnanců a uvolněných
členů zastupitelstva
- splátky půjček
- dary a příspěvky od jiných subjektů – právnických a fyzických osob
- zůstatek finančních prostředků na účtu Sociálního fondu k 31.12. předcházejícího roku
- doplňkový příspěvek z rozpočtu ve výši do 5 % v případě úspory mzdových prostředků
- jiné finanční prostředky
Použití fondu:
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na rekreaci, rehabilitační a lázeňskou péči
- příspěvek na kulturní a sportovní akce
- peněžní a nepeněžní dary při životních výročích, při prvním odchodu do starobního či
invalidního důchodu
- příspěvek na penzijní pojištění a životní pojištění
- půjčky
- příspěvek na dětskou rekreaci
- jiné příspěvky
Podmínky vzniku nároku na příspěvek a výši příspěvku stanoví interní směrnice.
Tvorba a použití Sociálního fondu se řídí Statutem Sociálního fondu schváleným na V/2.zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň dne 14.12.2006 usnesením pod bodem 1/2. Použití fondu
probíhalo v souladu se Statutem Sociálního fondu podle směrnice tajemníka č.1/2008.

Skutečnost v Kč
účet 419 0100 - 0119

SOCIÁLNÍ FOND
ZDROJE celkem
Počáteční stav k 1.1.2018
Příděl do fondu
POUŽITÍ celkem
Příspěvek na rekreace
Příspěvek na stravování
Dary
Ostatní čerpání
Zůstatek fondu k 31.12.2018

1 023 061,57
251 778,57
771 283,00
734 874,00
390 650,00
95 230,00
15 994,00
233 000,00
288 187,57

2. Fond rezerv a rozvoje
Tvorba a použití tohoto fondu se řídí Statutem Fondu rezerv a rozvoje schváleným na V/2.zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň dne 14.12.2006 usnesením pod bodem 1/2. Fond je
naplňován přebytkem hospodaření minulých let a příjmy z finančního vypořádání předchozího roku.
Prostředky fondu je možné použít na financování běžných a kapitálových výdajů a na úhradu
případných schodků rozpočtu. Prostředky tohoto fondu jsou zapojovány do rozpočtu běžného roku
přes položku 8115 a jsou jimi kryty výdaje rozpočtu.
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FOND REZERV A ROZVOJE
ZDROJE celkem
Počáteční stav k 1.1.2018
Příjmy
POUŽITÍ celkem
Použití fondu ke krytí výdajů rozpočtu
Zůstatek fondu k 31.12.2018

Skutečnost v Kč
účet 419 0010 - 0050
7 401,42
7 401,42
0,00
0,00
0,00
7 401,42

3. Fond polikliniky
Fond polikliniky byl zřízen k 1.5.2010. Tvorba a použití tohoto fondu se řídí Statutem Fondu polikliniky
schváleným na V/28.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň dne 25.3.2010 usnesením pod
bodem 6/28.
Tvorba fondu:
- příděl z rozpočtu ve výši kladného rozdílu mezi příjmy a běžnými výdaji předchozího roku
souvisejícími s poliklinikou Horníkova 34
- případný dodatečný příděl na základě schváleného nebo upraveného rozpočtu
- účelové dary od jiných subjektů vázané na účel fondu
- jiné příjmy
Použití fondu:
- opravy, rekonstrukce a modernizace areálu polikliniky Horníkova 34 (tj. budovy č.p. 2485 a
ploch na pozemcích p.č. 9350 a 9351)

Skutečnost v Kč
účet 419 0200 - 0210

FOND POLIKLINIKY
ZDROJE celkem
Počáteční stav k 1.1.2018
Příděl do fondu
POUŽITÍ celkem
Použití na účel fondu
Zůstatek fondu k 31.12.2018
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2 691 356,06
798 772,08
1 892 583,98
532 400,00
532 400,00
2 158 956,06

Vypracoval:
Ing. Libor Stehlík

