
Návrh rozpočtu
Městské části Brno-Medlánlry na rok 2O2L

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtorných pravidlech
Územních rozpočtŮ, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji tímto Návrh rozpočtu Městské
části Brno-Medlánky na rok 202l,
Návrh rozpočtu je současně zveřejněn elektronicky na webu tqČ Brno-Medlánky
rťww.medlanky.cz a do listinné podoby je možno nahlédnout na Úřadu ptČ grno-t,tedlánký,
Useku rozpočtu a financování.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Městské části Brno-Medlánky uplatnit bud'to
písemně podáním doručeným a zaevidovaným na podatetně Úřadu městské části Brno-
Medlánky, Hudcova 7, 62t 00 Brno, nebo prostřednictvím eleKronické komunikace
na mailovou adresu podatelna@medlanky.brno.cz, a to nejpozději do 14. 12.2020 do 17:00
hodin, popř. ústně při jeho projednávání na 11. veřejném zasedáníZastupitelstva MČ Brno-
Medlánky, které se uskuteční ve středu 16. t2. 2020 v čase od 18:00 hodin v prostorách
Společenského centra Sýpka.

Návrh rozpočtu by| projednán na jednání Finančního výboru zastupitelswa MČ dne
23.tt.2020, dne 30. II.2020 byl projednán na 51. schůzi rady MČ, přičemž§rto orgány
samosprávy dogoručily Návrh rozpočtu městské části Brno-Medlánky na rok 202L
zastupitelsWu MC ke schválení v navženém znění. "/ _/?
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MČ Brno-Medlánky

Příloha:

Komentář k návrhu rozpočtu Městské části Brno-Medlánky na rok 2021 (s přílohami)
Příloha č. 1 - Návrh - Příjmy -Závazné ukazatele
Příloha é. 2 - Návrh - Výdaje - Závazné ukazatele
Příloha č. 3 - Návrh - Příjmy a výdaje - podrobně
Příloha é. 4 - Návrh - lnvestiční akce a Návrh - Plán výnosů a nákladů VHČ
Příloha č. 5 - Návrh - Fond rozvoje a rezenl
Příloha č. 6 - Návrh - Sociální fond

Vyvěšeno na úřední desce dne: 0I. t2. 2020

Sňato z úřední desky dne:
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Úvod

Komentář k návrhu rozpočtu Městské části Brno_Medlánky na rok 2021

l.

ll. Příjmová část rozpočtu
1. Daňové přUmy
2. Nedaňové přtjmy
3. Přijaté transfery
4. Financování

Výdajová část rozpočtu
1. Pozemní komunikace
2. předškolní a základní vzdělávání
3. Sdělovací prostředky
4. Záležitosti kultury, využitívolného času dětí a mládeže
5. Tělovýchovná činnost
6. Nebytové hospodářství, komunální služby a územni rozvoj
7 . Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
8. Orgán sociálně právníochrany dětí (OSPOD)
9. Ochrana obyvatelstva, krizová opatření a požární ochrana
10. Místní orgány samosprávy
11. Činnost místní správy
12. Finanční operace
13. Kapitálové výdaje - shrnutí

Peněžní fondy
1. Fond rozvoje arezenl
2. Sociálnífond

Vedlejší hospodářská činnost ryHČ)

Přílohy návrhu rozpočtu na rok 2021:

Příloha č. 1 - Návrh - Příjmy -Závazné ukazatele
Příloha č. 2 - Návrh - Výdaje - Závazné ukazatele
Příloha č. 3 - Návrh - Příjmy a výdaje - podrobně
Příloha č. 4 - Návrh - lnvestiční akce a Návrh - Plán výnosů a nákladů VHČ
Příloha č. 5 - Návrh - Fond rozvoje a reze^l
Příloha č. 6 - Návrh - Sociální fond

Rozpočet je hlavním řídícím nástrojem financování potřeb městské části a zabezpečení jejího rozvoje.
RozpoČet se řídí zákonem č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějŠÍch právních předpisů, struktura příjmů a výdajů je zpracována v souladu s Vyhláškou MF č.323t2oo2
Sb., o rozpočtové skladbě.
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Hlavním pilířem stavby rozpočtu jsou přryaté transfery ze státního rozpočtu (dále též ,SR"), z rozpočtu města
Brna a daňové a nedaňové příjmy městské části. Jednotlivé příjmy i výdaje rozpočtu jsou rozpracovány
v jednotlivých oddílech a paragrafech, tj. podle odvětvového třídění. V návrhu rozpočtu pro rok 2021
se příjmová stránka rozpočtu rovná výdajové stránce. Zdroje příjmů rozpočtu jsou členěny na příjmy daňové,
nedaňové, transfery a financování.Y návaznosti na celkovou výši příjmů, byly výdaje rozděleny v rozpočtu
na provozní a kapitálové. Kapitálové výdaje pak jsou uvedeny konkrétně na jednotlivé akce.

Celkový objem rozpočtu je plánován ve výši 45 706 tis. Kč v příjmové i výdajové části. Financování
je ve výši 5 058 tis. Kč a jeho zdrojem jsou vlastní prostředky městské části nevyčerpané, resp.
uspořené v rozpočtu za rok 2020 a v předchozích letech

ll.
Příjmová ěást rozpočtu

í. Daňové přúmy

Hlavními daňovými př'ljmy jsou místní poplatky z vybíraných činností, správní poplatky a daň z příjmů za obec
z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti. Podkladem pro tvorbu příjmu rozpočtu v této oblasti jsou
přumy za správní poplatky vybírané stavebním úsekem ÚMČ Brno-Medlánky, poplatky z ověřování podpisů
a listin, Czech POlNT, zavydávání rybářských lístků, poplatky vydané silničním správním úřadem.
U místních poplatků se jedná o poplatky za užívání veřejného prostranství, poplatky z pobytu a poplatky
ze psŮ dle platné legislativy. Při výpočtu výše místních i správních poplatků se vycházelo ze skutečných
příjmů roku 2020.
Patří sem i proúčtování daně z příjmů městské části za hlavní i vedlejší (hospodářskou) činnost
v odhadované výši 4í'1 tis. Kč.

Výše těchto příjmů je 971tis. Kč.

2. Nedaňové příjmy

Hlavními nedaňovými příjmy jsou vlastní příjmy z pronájmů pozemků (zahrad, garáží), pronájmů nebytových
prostor, inzerátŮ a reklam v Medláneckém zpravodajia krátkodobých pronájmů společenského centra Sýpka
a Centra volného času Jabloňka. Dále se jedná o dary a příjmy ze vstupného v souvislosti s pořádáním
Medláneckých svatováclavských hodových slavností a Reprezentačního plesu městské části Brno-
Medlánky.

Výše těchto příjmů je 1 285 tis. Kč.

3. Přijaté transfery

Tyto příjmy jsou zásadní části příjmové stránky rozpočtu městské části, které město Brno postoupí v roce
2021 do rozpočtu městských částí. Jsou tvořeny:

- účelovým transferem ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 2 613 tis, Kč,
- účelovým a specifickým neinvestičním transferem ve výši 2 547 tis. Kč, z toho transferem

na kontejnerové stání ve výši 119 tis. Kč, pro veřejně přístupné účelové komunikace ve výši 2209
tis. Kč, na pořádání kulturních akci ve výši 100 tis. Kč a na silniční zeleň ve výši í 19 tis. Kč,

- účelovým a specifickým investičním transferem ve výši na demolici a budování kontejnerového stání
sběrných nádob na směsný komunální odpad ve výši 347 tis. Kč,

- neúčelovým transferem podle stanovených kritérií ve výši 24 935 tis. Kč.

Dále sem v rámci postoupených příjmů od města Brna patří účelové neinvestiční a investiční transfery
na akce:

- Dobudování SC Sýpka včetně výtahu, klimatizace a vnitřního zařízení (ll. etapa) ve výši 7 450 tis. Kč,
- ZŠ Hudcova 35 - statické zajištění opěrné zdi dvora ve výši 500 tis. Kč.

Výše těchto příjmů je 38 392 tis. Kč.
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4. Financování
Financování představuje převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 i z minulých let
na jednotlivé neinvestičnía investičnívýdaje ve výši 2 963 tis. Kč, předfinancovánídotací použitím peněžních
prostředků Fondu rozvoje a rezev ve výši 2 095 tis. Kč.

Konkrétně se jedná o:

- Podzemní kontejnerová stáníve výši 600 tis. Kč,
- ZŠ Hudcova 35 - statické zajištěnÍ opěrné zdi dvora ve výši 1 071 tis. Kč,- Zastínění pískoviště ve vnitrobloku mezi Rybízovou a Ostružinovou ve výši 88 tis. Kč,- převod finanČních prostředků z roku 2020 (zůstatky minulých let) ve výši 1 204 tis. Kč,- výdaje na Činnost OSPOD (leden až prosinec 2021) ve výši 1753 tis. Kč, které budou v průběhu roku

pokryty dotací ze státního rozpočtu a vráceny zpět do Fondu rozvoje a reze^t,- výdaje na Činnost zaměstnanců VPP (březen až listopad 2021, Yz dotace) ve výši 342 tis. Kč, které
budou v prŮběhu roku pokryty dotací ze státního rozpočtu a vráceny zpět do Fondu rozvoje a rczev.

Výše financováníje 5 058 tis. Kč.

!!l.
Výdajová část rozpočtu

Výdaje jsou členěny na běžné a kapitálové. Jsou stanoveny na základě výdajů vyplývajících z uzavřených
a platných smluvních vztahů, každoročně se opakujících úkolů městské části a realizovaných investičních
akcí, nových nebo dokončovaných z minulého roku.

í. pozemní komunikace

Jsou zde výdaje spojené s opravou a údžbou místních a účelových komunikací, včetně letní a zimní údžby.
Výdáje jsou stanoveny smlouvou se stávajícím dodavatelem a dalšímiočekávanými náklady (např, na opravy
komunikací, rozšíření manipulační plochy v Zámeckém parku, projektovou dokumentaci). Dále jsou zde
zahrnuty i výdaje na dopravní značení a blokové čištění.

Celková výše běžných výdajů je 4 062 tis. Kč.

2. předškolni a základní vzdělávání
Městská část Brno-Medlánky má zřízeny dvě příspěvkové organizace, kteným poskytuje prostředky
na provoz nebo ÚČelově vázané finanční prostředky. Jedná se o Základní školu Brno, Hudcova 35
a Mateřskou Školu Brno, Hudcova435147. Přistanovení příspěvku zřizovatele pro rok2021byly v rozpočtech
příspěvkových organizacízohledněny konkrétní potřeby s ohledem na finanční možnosti městské části Brno-
Medlánky.

Výdaje představují:

- příspěvek na činnost mateřské školy 2 742tis. Kč,
- příspěvek na činnost základní školy 3 090 tis. Kč.

Tato kapitola obsahuje i neinvestiční výdaj ve výši 1 571 tis. Kč na akci "ZŠ Hudcova 35 - statické zajištění
opěrné zdi dvora"; tento výdaj představuje finanční prostředky částečně převedené z roku 2020 a částečně
postoupeny MMB v roce 2021.

Celková výše běžných výdajů je7 403 tis. Kč.

3. Sdělovací prostředky

Zde jsou plánovány výdaje na vydávání Medláneckého zpravodaje. Výše výdajů je stanovena na základě
smlouvy s tiskárnou a dle vývoje z minulých let na 100 tis. Kě,
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4. Záležitosti kultury, využití volného času dětí a m!ádeže

V kultuře jsou Plánovány výdaje spojené s provozem Společenského centra Sýpka, zabezpečení rodinné
PolitikY a klubu dŮchodcŮ. Výdaje jsou plánovány na pořízení drobného dlouhodobého majetku, nákup
materiálu, Pořádání hodŮ, Plesu, dne dětí, pořádání výstav a organizování různých kulturních aŘcí. Jsou zde
i ostatní osobní výd9je na pořádání výstav, organizační činnosti, právní poradenství apod. V této kapitole
jsou dále zahrnuty výdaje na poskytování dotací neziskovým organizacím, např. Česká tábornická unie _ T.
K. Rozrazil Brno, DK Medlánci, DOTYK ll., Junák - český skaut, středisko Kompas Brno, HORTUS.

Do vYuŽitívolného Času dětí a mládeže také spadajívýdaje na činnost Cvč laotoňka (mimo energií a správy
budovy jako takové).

C_elková výŠe běŽných výdajŮ je 1 369 tis. Kč (ostatní záležitosti kultury 1 323 tis. Kč, využití volného času
dětí a mládeže 46 tis. Kč).

5. Tělovýchovná činnost

Jedná se o neinvestiČní dotace neziskovým organizacím, např. Sportovní akademie mládeže Brno, z. s.,
FC Medlánky a KČT Fénix.

Celková výše výdajů je 190 tis. Kč.

6. Nebytové hospodářství, komunální služby a územní rozvoj

Jsou zde výdaje spojené s energiemi, údžbou a opravami budov ve vlastnictví městské části (radnice MČ
Hudcova 7, SpoleČenské centrum Sýpka Kytnerova ,1a, CVČ Jabloňka Jabloňová 1 1, budova Jabloňová 1a,
ZvoniČka a Jabloňová28), včetně nákupu drobného hmotného majetku a materiálu.

Pro rok 2021 se zde poČÍtá s výdajem ve výši 7 45O tis. Kč (dotace z MMB) k realizaci ll. etapy investiční
akce Dobudování SC SýPka vČetně výtahu, klimatizace a vnitřního vybavení. Dále se počítá s obstraněním
vlhkosti ostění přízemí budovy Úřadu městské části Brno-Medlánký ve výši 300 tis. Kč, s vybudováním
klimatizace v í. patře budovy Úřadu městské části Brno-Medlánky vé výši 2so tis. Kč, opravy iasády CVč
Jabloňka ve výši 200 tis. Kč z vlastních zdrojů.

SouČástí komunálních sluŽeb je veřejné osvětlení, které zahrnuje odběr elektřiny od Technických sítí Brno
a různé opravy.

Do komunálních sluŽeb je zařazen ÚČelově vázaný neinvestiční výdaj na údžbu kontejnerových stání ve výši
1 Í 9 tis. KČ a investiČní výdaj na vybudování kontejnerových stání ve výši 347 tis. Kč. Součástí komunálnich
sluŽeb je i investiČní výdaj na vybudování podzemních kontejnerových stání ve výši 600 tis. Kč. Dále se
do komunálních služeb počítajívýdaje na projektové dokumentace, posudky, studie apod.

Celková výŠe běžných výdajů je 2 678 tis. Kč (nebytové hospodářství í 935 tis. Kč, komunální služby
613tis. KČ a veřejné osvětlení 130 tis. Kč); celková výše kapitálových výdajů je 8 397 tis. Kč (nebytové
hospodářství7 450 tis. Kč, komunálníslužby 947 tis. Kč).

7. Péée o vzhled obce a veřejnou zeleň

Tato Část zahrnuje výdaje na zajištění pravidelné údžby ploch veřejné zeleně v katastrálním území
Medlánky, a to na základě uzavřených smluv s dodavateli a vlastními silami. Jsou zde zahrnuty výdaje
na zaměstnávání pracovníkŮ na veřejně prospěšné práce kryté dotaci zÚřadu práce ČR. oale jsou zde
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zahrnuty i dotace neziskovým organizacím a dary obyvatelstvu v rámci spolupráce při výsadbě zeleně ve
výši 7 tis. Kč.

Pro rok 2021 se ve spolupráci s Úřadem práce ČR počítá se skupinou pracovníků na veřejně prospěšné
práce v poČtu 5 osob. SouČasně se dále bude poňzovat technika pro úsek údžby (investice ve výši 250 tis.
Kč) a prostředky na provoz, opravy a údžbu vozového parku.

Dále je ve výdajích zařazen investiční výdaj ve výši 88 tis. Kč "Zastínění pískoviště ve vnitrobloku mezi
Rybízovou a Ostružinovou".

Celková výše běžných výdajů je 1 499 tis. Kč; výše kapitálových výdajů je 338 tis. Kč.

8. Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Tato Část zahrnuje běžné výdaje na činnost OSPOD, resp. Úseku sociálního, OSPOD a kurátorství mládeže,
zejména na platy zaměstnanců včetně povinných odvodů, náhrady mzdy v době nemoci, nákupy drobného
majetku, materiálu, služeb a část rozúčtování energií na budovu úřadu. Výdaje jsou předfinancovány z Fondu
rozvoje a reze^l,..a Úřad městské části Brno-Medlánky žádá každoročně o účelovou dotaci zé státního
rozpoČtu (MPSV Čn;. eo jejím obdžení se finanční prostředky vrací zpět do fondu rozvoje a lezeN.

Celková výše běžných výdajů je 1753 tis. Kč.

9. Ochrana obyvatelstva, krizová opatření a požární ochrana

Tato Část je tvořena účelovou rezervou ve výši 10 tis. Kč - na ochranu obyvatelstva v souladu se zákonem
ě. 24012000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, ktený dle § 25 ukládá obcím a krajům povinnost
ve svých rozpočtech vyělenit objem finančních prostředků pro prevenci a přípravu na krizové situace.
Výdaje na krizová opatření ve výši 60 tis. Kč jsou výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace,
na řešení krizových situací a odstraňováníjejích následků.

Dále je zde zařazen příspěvek profesionálním hasičům v rámci lZS JMK ve výši 25 tis. Kč.

Celková výše běžných výdajů je 95 tis. Kč.

10. Místní orgány samosprávy
Tato část zahrnuje výdaje na odměny členům zastupitelstva územně samosprávných celků (pozn.: uvolnění
a neuvolnění zastupitelé) včetně odvodů pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění
dle zákonných ustanovení.

Celková výše běžných výdajů je 2 601 tis. Kč.

í í. Činnost místní správy
Jedná se o základní provozní výdaje nutné k zajištění činnosti místní správy v roce 2021, které jsou tvořeny
platy zaměstnanců úřadu, povinnými odvody zaměstnavatele, výdaji za služby - včetně služeb lT
a poradenskými a právními službami, nákupy kancelářských potřeb, drobného dlouhodobého majetku -
tiskárny a PC, telefonními službami, poštovným, školeními úředníků a v neposlední řadě pojistným k majetku
Úřadu. Dále se počítá s výdaji na obnovu programového vybavení, Mezi dalšími výdajije navýšena položka
na ochranné pracovní pomůcky ve vztahu k vyššímu počtu zaměstnanců, především navýšením počtu
pracovníkŮ údžby. Je zde zařazena i investiční položka na nákup nového serveru ve výši 200 tis.

Celková výše běžných výdajů je 14 683 tis. Kč; výše kapitálových výdajů je 200 tis. Kč.
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statutárníměsto Brno
Městská část Brno-Medlánky

t]řad městské částiměsta Brna, Brno-Medlánky
Hudcova 7, Brno

12. Finanční operace
Tato Část zahrnuje yÝdaj9 na poplatek za vedení účtů u Komerční banky ve výši 10 tis. Kč, daň zpříjmů
Právnických osob městské Částiza rok2020 za hlavníčinnost ve výši 328 tas, Kč (souvisís daňovým prijniem
obce u příjmové položky rozpočtu 1122-Daňz příjmů právnických osob).

Celková výše běžných výdajů je 338 tis. Kč,

í3. Kapitálové výdaie - shrnutí

Rozpočtované investičníakce připravené pro rok 2021 jsou:

Akce V tis. Kč

Dobudování SC Sýpka včetně výtahu, klimatizace a vnitřního zařízení - ll. etapa 7 450

Kontejnerová stání 347

Kontejnerová stání - podzemní 600

zastínění pískoviště ve vnitrobloku mezi Rybízovou a ostružinovou 88

Pořízení techniky a strojů - údžba 250

pořízení serveru 20o

cELKEM 8 935

PodrobnějŠÍ popis investičních akcí věetně rozpočtové skladby je uveden v příloze č, 4 - tabulka
Návrh - investiční akce.

lV.
Peněžní fondy

Městská Část má zřízeny 2 penéžní fondy, Fond rozvoje arezeN a Fond sociální.

í. Fond rozvoie a rezerv

Zůstatek fondu ke konci roku 2020 se předpokládá ve výši 5 498 tis, Kč.

UÝ!_a)e z fo$u jsou_ plánovány na zajištění ěinnosti OSPOD, předfinancování vlastními prostředky ve výši
1753 tis. KČ a předfinancování vlastními prostředky na pracovníky VPP ve výši 342 tis. Kě.

Tvorba fondu během roku2021je plánována vrácením předfinancování činnosti ospoD a pracovníků Vpp
z pňjatých dotacíze státního rozpočtu ve výši 1753 tis. Kč, resp. 342 tis. Kč.

Zůstatek fondu ke konci roku 2021se předpokládá ve výši 5 498 tis. Kč.

Podrobněji je hospodaření s prostředky Fondu rozvoje a rezerv uvedeno v příloze č. 5 - tabulka
Návrh - Fond rozvoje a rezerv.
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statutární město Brno

u rao mes[ř::1f frl§] r."T":'Jll 5l, ed lá n ky
Hudcova 7, Brno

2. Sociální fond

Zůstatek fondu ke konci roku 2020 se předpokládá ve výši í 63 tis. Kč.

Příjmy fondu jsou tvořeny přídělem ve výši 3 o/o, z ročního objemu vyplacených hrubých mezd
v předcházejícím kalendářním roce a představují částku 314 tis. Kč.

Výdaje fondu jsou určeny na příspěvek na stravování ve výši 49,50 Kč (45 o/o z cel1y stravenek na rok 2021)
na 1 stravenku a představují částku 366 tis. Kč.

Zůstatek fondu ke konci roku 2021se předpokládá ve výši 11't tis. Kč.

Podrobnějije hospodaření s prostředky sociálního fondu uvedeno v příloze č. 6 - Návrh - Sociální fond.

V.
Vedlejší hospodářská činnost ryHČ)

MČ Brno-Medlánky spravuje prostřednictvím společnosti Alby plus, s.r.o., náměstí SNP í136/28, Brno
602 00, celkem 14 bytů v domech na adrese Turistická 40a a Podpěrova 6.

Výnosy jsou plánovány na 865 tis. Kč, náklady na 375 tis. Kč. Předpokládaný výsledek hospodařeníje zisk
ve výši 490 tis. Kč.

Plán VHČ na rok 2021 je uveden v příloze č.4 - tabulka Návrh - Plán výnosů a nákladů VHČ.

Zpracoval: Úsek rozpočtu a financování ÚtvtČ grno-Medlánky

V Brně, dne. 1 8.11.2O2O

STATUTÁRNí tuĚsro BBNo
sTARosTA

gRNo-MeoLÁNxv
Hudcova Z 62,1 00 Brno

ga:r-'L
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Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky

Hudcova 7, Brno

Návrh rozpočtu na rok 2021 - příloha č. 1

NÁVRH -zÁvpznÉ, UKAZATELE

Tňda § Po!ožka Kč (tis.} Popis
1122 411 Daň z prUmú právnických osob (úřad a VHC)
1341 190 Poplatek ze psů
1342 20a Poplatek z pobytu
1343 50 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 361 12a Správnípoplatky

,| 971 DAŇovÉ pŘí.ttvty

1019 2131 350 Přúmy z pronájmu pozemků (zahrady, garáže)
2169 2212 100 Stavební úřad - sankční platby přijaté od jiných subiektů
2169 2324 6 Stavební úřad - přijaté nekapitálové příspěvky a náhradv
3349 2111 20 Příjmy poskytovaných služeb (inzerce a reklama MedláneckÝ zpravodai)

3399 2111 230
Příjmy z poskytovaných služeb (uýtěžek z hodu, plesu a ostatních
kulturních akcí)

3399 2321 30 Příjmy z poskytovaných služeb (dary na hody, ples)
3429 2111 10 Příjmy z poskytovaných služeb (rodinná politika, trénování paměti

361 3 2111 6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (smlouva o podnájmu
Technologický park Brno, a.s.)

361 3 2132 500
Příjmy z pronájmu nemovitos
Jabloňka, MARKA spol. s r.o., atd.)

36í 3 2324 25 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171 2212 1 Sankční platby přijaté od jiných subiektů
6171 2322 1 Přijaté pojistné náhrady
6171 2324 5 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6310 2141 2 Přijaté úroky na běžných účtech MČ

2 1 285 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

4112 2613 Neinvestiční přijaté transfery ze SR (stavební úřad 470 tis. Kč, ost. státní správa
2 112 tis, Kč a veřejné opatrovnictví 31 tis. Kč)

6330 4137 27 482

Postoupené příjmy z MMB: ÚZ 70 - nádoby na komunální odpad (neinvestiční)
ve výši 1 19 tis. Kč, ÚZ 73 - účelové komunikace a dopravní plochy ve v,ýši 2 209
tis, Kč, Úzta - pořádáníkulturních akcí ve výši 100 tis. Kč, Úzlg - silničnízeleň
ve výši 1 19 tis. Kč, neúčelový transfer ve výši 24 935 tis. Kč

6330 4251 347
Postoupené přijmy z MMB: ÚZ 7,| - nádoby na komunální odpad (investiční) ve
výši 347 tis. Kč

6330 4137 500
Postoupené příjmy z MMB: účel transferu (příjem z OŠtvtt - ÚZ SO; "ZŠ Hudcova
35 - statické zajištění opěrné zdi dvora" ve výši 500 tis. Kč

6330 4251 7 450
Postoupené příjmy z MMB: účel transferu (příjem zlo - ÚZ 69) "Dobudování SC
Sýpka včetně výtahu, klimatizace a vnitřního vybavení - ll. etapa" ve výši 7 450
tis. Kč

4 38 392 PRIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY CELKEM 40 648

Rozdíl mezi příjmy a uýdaji rozpočtu, ktený je zajištěn:

81í5 1 759

Převodem fi nančn ích prostředků z roku 2020 na akci "Podzemn í kontejnerová
stání" ve \nýši 600 tis. Kč, "ZŠ Hudcova 35 - statické zajištění opěrné zdi dvora"
ve vtýši 1 071 tis. Kč a "Zastínění pískoviště ve vnitrobloku mezi Rybízovou a
Ostružinovou" ve výši 88 tis, Kč

81 15 1 204 Převodem finančních prostředků z roku 2020 (zůstatky minulých let) ve výši
1 204 tis. Kč

81 15 2 095

Finančními prostředky FRR předfinancováním dotací, které MČ obdží v roce
2021 na činnost OSPOD (leden až prosinec 2021) ve výši 1 753 tis, Kč a na
činnost VPP (březen až listopad roku 2021, 112 dotace) ve rnýši 342 tis. Kč; (celá
výše bude vrácena do FRR po obdžení dotace)

8 5 058 FlNANcoVANl
ZDROJE CELKEM 45 706

STATUTÁRNí ruĚsro BRNo
sTABosTA

BRNO-MEDLÁNKY
Hudcova Z 62,1 00 Brno
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statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky

Hudcova 7, Brno

Návrh rozpočtu na rok 2021 - příloha č. 2

NÁvRH _ výoe.le - zÁvnzruÉ uKAZATELE

Tňda § Položka úz Kč (tis.) Popis

2212 697 Silnice
2219 3 315 pozemní komunikace
2229 50 ostatní záležitosti v silniční dopravě
3111 2742 Mateřské školy
3113 4 661 Základní školy
3349 100 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399 1 323 Ostatní záležitosti kultury
34í9 í90 ostatní tělowchovná činnost
3421 46 Využití volného času dětí a mládeže
3613 1 935 Nebytové hospodářství
3631 130 veřeiné osvětlení
3639 613 komunální služby a územní rozvoi
3745 1 499 péče o vzhled obcí a veřeinou zeleň
4324 1 753 zařízení pro děti vyžaduiící okamžitou pomoc
5212 10 Ochrana obyvatelstva
5213 60 Krizová opatření
551,1 25 ?ožární ochrana
6112 2 601 zastupitelstvo obce
6171 14 683 cinnost místníspráw
63xx 338 Finanční operace

5 36771 gĚžNÉ Worue

36í3 6121 69 7 450
DobudováníSC Sýpka včetně výtahu, klimatizace a
vnitřního zařízení - ll. etapa

3639 6121 71 347 Konteinerová stání

3639 6121 69 600 konteinerová stání - oodzemní

3745 6121 88
Zastíněnípískoviště ve vnitrobloku mezi Rybízovou a
ostružinovou

3745 6122 250 pořízení technikv a stroiů - údžba

6171 6122 200 pořízení serveru
6 8 935 KAPITALOVE VYDAJE

STATUTÁRNí nnĚsro BRNo
STARosTA

BRNO-MEDLÁNKY
Hudcova Z 621 00 Brno
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Městská čá5t Brno-Medlánky
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky

Hudcova 7, Brno

Návrh rozpočtu na rok 2021 - pňloha č. 3

NÁVRH _ PŘíJMY A yýDAJs _ pooRosí{Ě

rňd. § Pol. úz UR 2020
(tis. Kě)

NR 2021
(tis. Kč) Popis

122 41 41 Daň z přijmú právnických osob
,l341 190

150 20a poplatek z pobytu
1343 40 50 Poplatek za uživáni Veřejného prostranstvÍ
136,t rávni poplatky

1 861 97,| DAŇOVÉ PŘÍJMY
í019| 2131 350 350 přiimv z oronáimu oozemků ly, garáže)
2í69 221 150 100 )tavební úřad - sankční platby přijaté od jiných subiektů
2169 2324 5 Lvební úřad - přiiaté nekapitálové příspěvkv a náhradv

3349 2111 50 20 Píqmy z poskytovaných služeb (inzerce a reklama MedláneckÝ zpravodai)
3399 2,11 395 23a my z poskytovaných služeb těžek z hodú, plesu a ostatních kulturních akc
3399 232,| 60 30 fnlmy z poskytovanych služeb (clary na hody, ples)
3429 2111 ,l0

1 Příjmy z posXytóv
3613 2,11,| 6 6 Přijmy z poskytování služeb a výrobků (smlouva o podnájmu Technologický park Brno, as")

3613 2132 500 500
Příjmy z pronájmu nemovitostí (krátkodobé pronájmy SC Sýpka a CVC Jabloňka, MARKA spol. s
r.o., atd.)

3613 2324 30 25 přiiaté nekapitálové příspěvkv a náhradv
6171 2212 1 Sankční p ly pfijaté od jiných subjektů
6171 2322 13 1 přiiaté poiistné náhrar
6,17,| 2324 57 přiiaté nekapitálové příspěvkv a náhradv
63í0 2141 2 2 přiiaté úroky na běžnÝch účtech Mč

2 1 629 1 285 NEDAŇOVÉ PŘ|JMY

4112 2 539 2 613
Neinvestični přijaté transfery ze SR (stavební úřad 470 tis. Kč, ost. státní správa 2 í 1 2 tis. Kč a
veřeiné opatrovnictví 31 tis. Kč)

6330 4137 70 2 11 Příiem z MMB - konteinerová stání - neinvestice
633c 4251 71 130 347 Příjem z MMB - kontejnerová stání - investic€

6330 4137 73 2 313 2209
Příjem z MMB - účelové komunikace a dopravní plochy v majetku města vč. zimní údžby, ťrkti<'u
chodníků

633c 4137 78 45 ,l00 em z MMB - pořádání kulturních akcí
633c 4,137 79 ,l27

11 em z MMB - údžba silniční zeleně

633c 4137 26,103 24 935 Příjem z MMB - neúčelový transfer z MMB podle kritérií stanovených MMB

6330 4251 69 5 90c 7 450
Přijem z lO MMB - investiční transfer na akci "Dobudování SC Sýpka včetně v,ýtahu, klimatizace
a Vnitřního wbavení - ll. etaDa"

6330 4137 56 500
Přijem z OSMT MMB - neinvestiční transfer na akci "ZS Hudcova - statické zajištění opěrné zdi
Jvora"

4 37 432 38 392 PŘ|JATÉ TRANSFERY
Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, ktený je zajištěn:

8115 600
Převodem íinančních prostředků z roku 2020 na akci "Podzemní kontejnerové stání" ve výši 600
lis. Kč

8115 1 071
Převodem finanČních prostředkŮ zroku2020 na akci "ZS Hudcova - statické zajištění opěrné zdi
lvora" ve vÝši ,1 071 tis. Kč

81 
,15 88

Převodem finanČních prostředkŮ z roku 2O20 na akci "Zastínění pískoviště ve vnitrobloku mezi
Rybízovou a Ostružinovou" ve výši 88 tis. Kč

81 653 Převodem finančních prostředků z íoku 2o2o (ÚZ 1 00)
8,1í 51 Převodem Lnčních prostředků z roku 2o2o (uz 400 _ VHČ)
81í 500 přcvor|em finančních nrnstřcrlkťr z rnkr r

81,1 1 753
Předfinancování dotací, které MC obdží v íocP- 202'l: na činnost osPoD (leden až prosinec
2021\

81í 342 Předíinancováni 1l2 dotace, které MČ obdží v roe 2021,. na činnost VPP (březen až listopad
2021\

8 5 058 FlNANcoVÁNi

STATUTÁRNí tuĚsro BBNo
§7ÁBo§TÁ

BRNO-MEDLÁNKY
Hudcova Z 621 00 Brno
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Městská část Brno-Medlánky
Úřad městské částj města Brna, Brno-Medlánky

Hudcova 7, Brno

Návrh rozpočtu na rok 202't - pňloha č. 3

NÁVRH _ PŘíJMY A VýDAJE _ PoDRoBNĚ

l řld€ § Pol. úz UR 2020
(tis, Kč)

NR 202í
(tis, Kč) Podrobný popis

22,12 5,169 73 577 697
Nákup ostatních sluŽeb - udžování komunikací - zimní údžba, materiál, Účelová dotace z MMB.

22,12 577 697 silnice
2219 51 39 42 50 Nákup materiálu - posyp
221s 5,169 í 630 ,t 553 ,lákup ostatních služeb - udžování chodníků
2219 5169 í00 398 2o0 proiektová dokumentace na ořioravované akce
2219 5171 73 1 736 1 5,12 Opravy a udržování komunikací, účelová dotace z MMB
2219 3 764 3 315 pozemní komunikace
2229 5169 49 50 Nákup ostatních služeb - dopravní značení, blokové čištění
2229 49 50 ostatní záležitosti v silniční dopravě
3111 5331 2 707 2742 Neinvestiční příspěvek MS Hudcova 47
3111 27o7 2742 Mateřské školy
31,| 5331 3 090 3 090 Neinvestiční příspěvek ZS Hudcova 35
31 1 517 1 56 1 571 zs Hudcova 35 - statické zaiištění opěrné zdi dvora
3í 13 3 090 4 661 Základní školy
3349 5í 6§ 100 10c Vydávání "Medláneckého zpravodaie"
3349 100 100 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

5021 230 2l innost sc sÝpka. klubu dúchodců a rodinné oolitikv: ostatní osobní vridaie írlohorlv)
3 5,t 163 125 Nákup materiálu
3399 5154 27 Elektrická enerqie
3399 5,16§ 759 725 Nákup ostatních služeb (kqlturní akce)
3399 51 6§ 78 45 100 Nákup ostatních služeb - účelová dotace MMB
3399 5175 32 47 pohoštění
3399 51 94 27 25 Věcné dary
3399 522,| 16 1 Neinvestiční dotace nezisko\^i,m oroanizacím - o.o.s
3399 5222 44 60 Neinvestiční dotace neziskovÝm orqanizacím - sDolkv
3399 5331 10 í0 Neinvestiční ořísoěvek - Knihovna JM
3399 1 353 1 323 ostatní záležitosti kultury
341 9 5222 ,l94 190 ,leinvestični dotace neziskovým apod. organizacím
3419 194 190 ostatni tělovtichovná činnost
3421 5021 48 22 cinnost cvc Jabloňka - ostatní osobní vÝdaie
342,| 5í 37 0 3 Drobný hmotnÝ dlohodobý maietek
3421 5,139 9 iup materiálu
3421 51 69 1 1 Nákup ostatních služeb
3421 69 46 využití volného času dětí a mládeže

361 3 51 39 10€ 120
Energie, služby a opravy budov: Hudcova 7/úřad MČ, SC Sýpka, Knihovna, cVČ Jabloňka,
Kotelna: Nákup materiálu

361 3 5137 3€ 25 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
361 3 5151 82 1,13 studená voda
361 3 51 53 2,14 264 ?!y!
361 3 5,154 ,l85 247 Elektrická energie
361 3 5169 502 386 Nákup ostatních služeb - revize - elektro. hasící ořístroie. hromosvodv. soráva kotelen
361 3 517 1 73 30 cpravy a udržování
361 3 5171 300 Cpravy a udržování - odstranění vlhkosti ostění přízemí UMC
361 3 5171 200 cpravy a udžováni - oprava fasády CVC Jabloňka (Uz 100 - ,l23 tis.Kč, Úzqoo - 5.1 tis.Kč)
361 5901 49c 250 rezervy - klimatizace UMC
36í3 í 690 í 935 Nebytové hospodáňství
3631 51 54 10c ,l 10 (a energle
363,| 5169 10 Nákup ostatních služeb
3631 517,| 10 opraw a udžování
363í 120 í30 Veňeiné osvětlení
363€ 50í,| 70 56 75 Zaměstnávání pracovníků na VPP - mzda (dotace z MMB)
363€ 5031 70 1 18 Povinné poiistné na sociální zabezpečení (dotace z MMB)
363€ 5032 70 7 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poiištění (dotace z MMB)
363§ 5137 10 Drobný hlnotný dlouhodobý majetek
363€ 51 39 30 20 Nákup materiálu
363§ 5165 14 14 {áiemné za půdu - Medlánecký rvbník
3639 5í 66 235 20 konzultační a právní službv - Dosudkv
3639 51 66 100 ,l30 Konzultační a právní službv - studie, qeodezie. orůzkum trhu
3639 51 69 1 50 Nákup ostatních služeb
363§ 51 69 100 685 20o proiektová dokumentace na ořioravované akce
363€ 517 1 7o 200 1 Udžba kontejnerových stáni, účelová dotace z MMB
3639 5171 ,l40 5c Oprava zídek
3639 1 505 6í3 Komunální služby a územní rozvoj
374a 501 1 56 25! Zaměstnávání pracovníků na VPP - mzda (dotace z UP)
3745 5031 Áa 64 Povinné poiistné na sociální zabezpečení (dotace z UP)
3745 5032 50 23 Povinné pojistné na Veřejné zdravotní pojištění (dotace z UP)
3745 50,11 79 oE 8€ Zaměstnávánípracovníků na VPP - mzda (dotace z MMB)
3745 503í 79 24 22 Povinné pojistné na sociální zabezpečení (dotace z MMB)
3745 5032 79 Povlnne pojlstne na Verejne zdravotni pojišténi (dotace z MMB)

/ ,4 sTATuTÁRNíruĚsro BRNo
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Městská část Brno-Medlánky

Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky
Hudcova 7, Brno

Návrh rozpočtu na rok 2021 - přiloha č.3

NÁVRH _ PŘíJMY AyýDAJE _ PoDRoBNĚ

Zařizeni pro děti vyžadující okamžitou pomoc (OSPOD) - zabezpečení činnosti Orgánu

STATUTÁRNí HnĚsro BRNo
STARosTA

BRNO-MEDLÁNKY
Hudcova 7,621 00 Brno
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Městská čá§t Brno-Medlánky
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky

Hudcova 7, Brno

Návrh rozpočtu na rok 202,| - pňloha č. 3

NÁVRH _ PŘíJMYAVýDAJE - PoDRoBNĚ

l no€ § Pol. uz UR 2020
(tis. Kč)

l{R 202í
(tis. Kč) Podrobný popis

631 0 5163 služby peněžním ústavům za vedení účtů - kB
6310 ,l0

1 Obecné pňjmy a Wdaie z finančních operací
6399 5365 328 328 Platba dané z přiimú právnickÝch osob
6399 328 328 ostatni íinaneni operace

5 36 630 36 77,| \rřDAJE

Návrh rozpočtu na rok 2021 - pňloha č. 3

NÁVRH - PŘÍJMY A VÝDAJE _ PODROBNĚ

l noi § Pol. úz UR 2020
(tis. Kč)

NR 202í
(tas. Kč) Podrobný popis

361 3 6121 69 7 450 Dobudování SC Sýpka včetně rnýtahu, klimatizace a vnitřního zaíizení - ll. etapa

3639 6121 71 347 Konteinerová stání

3639 6121 69 600 konteinerová stání - podzemní

3745 6121 88 Zastínění pískoviště ve vnitrobloku mezi Rybízovou a Ostružinovou

3745 6122 250 pořízení technikv a stroiů - údržba

6171 6122 200 pořízení serveru
6 8 935 KAP|TÁLoVÉ vÝonle

STATUTÁRNÍ nnĚsro BRNo
STABosTA

BBNO-MEDLÁNKY
Hudcova Z 621 00 Brno

/YDAJE CELK :M 45 706



Městská část Brno-Medlánky
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky

Hudcova 7, Brno

Návrh rozpoětu na rok 2021 - příloha ě. 4

NÁVRH - lNVEsTlčNiAKCE

Tňda oddiu§ Položka Kč (tis.) popas akce

6
361 3 6121 7 450 Dobudování SC Sýpka včetně Wtahu, klimatizace a vnitřního zařízení - ll. etapa

3639 6,121 347 Konteinerová stání

3639 6121 600 konteinerová stání - podzemní

3745 6121 88 Zastínění pískoviště ve vnitrobloku mezi Rybízovou a Ostružinovou

3745 6122 25o pořízení technikv a stroiů - údžba

617 1 6122 200 pořízeni serveru
YYDAJE CELKEM 8 935 Poňzení dlouhodobého hmotného majetku

NÁVRH _ PLÁN výnosů A NÁKLADů VHč

obsah sú Kč (tis.)
[.ÍNosY CELKEM 865

z pronáimu 603 600
ostatní uýnosy 672 265

NÁKLADY CELKEM 375

opraw a udžování 51 ,| 40
ostatní služby, DPH 5í8,59,1 70
odpisv dlouhodobého maietku 551 265

t/ýsLEDEK HosPoDAŘENí 490

STATUTÁRNÍUĚSTO BBNO
sTARosTA

..BBNo_MEDLÁNKY
|-ltJdcova 7, 621 0O Brno
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Městská část Brno-Medlánky
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky

Hudcova 7, Brno

Návrh rozpočtu na rok 2021 - příloha č. 5

NÁVRH - FOND ROZVOJE A REZERV

Obsah Odpa/Pol. Kč (tis.) Popis

Počáteční stav k 1.1.2021 5 498 (předpoklad k31 .12.2020 po vratce předfin.VPP 750tis.)

VYDAJE 2 095

óinnost ospoD 43241Sxg. 1 753 Zajištěn í činnosti, předfinancování vlastn ími prostředky

činnost vpp 3745l50n, 342 Zajištěn í činnosti, předfinancován í vlastními prostředky

PŘíJMY 2 095

Přijatá dotace z MPSV ČR - ospoo 4116 1 753 Předfinancování, postupně se vrací po obdžení dotace

Přijatá dotace z Úp Čn - vpp 4116 342 Předfinancování, postupně se vrací po obdžení dotace

Zůstatek (očekávaný| k 31.12.2021 5 498

STATUTÁRNí ruĚsro BRNo
STARosTA

BRNO-MEDLÁNKY
Hudcova Z 62l 00 Brno
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Městská část Brno-Medlánky
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky

Hudcova 7, Brno

Návrh rozpočtu na rok 2O2L- příloha č. 6

Obsah odpa/Pol Kč (tis.) Popis
Počáteční stav k 1.1.2021 163 předpokládaný zůstatek k 31.12.2020
PŘíJMY

Tvorba fondu 6330l4134 3,14
3 % z objemu hrubých mezd vyplacených v roce
2o2o

\aÝDAJE

čerpání fondu 6330/5345 366
podíl 45 % z hodnoty stravenek, vč. zapojení
zůstatku min. let

Zůstatek (očekávaný) k 31.12,2021 111

Sociální fond pro rok 2021je tvořen 3o/o z ročniho objemu vyplacených hrubých mzdových prostředků
v předcházejícím kalendářním roce, tj. z hrubé mzdy všech zaměstnanců (úředníků včetně pracovníků
OSPODu, zaměstnanců VPP) a z vyplacených měsíčních odměn uvolněným zastupitelům, dle usnesení
schváleného na 2, zasedáníZastupitelstva MČ Brno-Medlánky, konaného dne Ig. L2.2018, doposud
platného.

V případě Městské části Brno-Medlánky je roční objem vyplacených hrubých mzdových prostředků
tvořen obdobím 72l2OL9 až 7Ll202O viz niže, obdobně jako tomu bylo u tvorby sociálního fondu,
platného pro rok 2020.

období celková hrubá mzda nemoc *

prosinec 2019 7541,47 6 460
leden 2020 774 o28 0
únor 2020 787 6t3 0

březen 2020 829 767 12 090
duben 2020 82o799 8 175
květen 2020 839 313 865
červen 2020 864 531 0

červenec 2020 1 205 661 4 576
srpen 2020 873 030 0
září2O2O 959 24I 826t
říjen 2020 824796 36 840

listopad 2020-odhad 864 53]. 7 o24
Celkem Lo397 457 8429t

. Vyplacení příspěvku za nemoc ze strany zaměstnavatele (od 1. 7. 2019 po zrušení karenční doby platí změna
u vyplácení příspěvku zo nemoc, a to 7. dne až do 74. dne ťrvóní nemoci zoměstnance).

Celkový objem vyplacených hrubých mezd v roce 2020 bylve rnýši LO 48L.748Kč (za mzdový kalendóřní
rok MČ Brno-Medlónky, tj. období od 12/2019 až 71/2020), z toho 3 % je částka 314.ooo Kč, a pro

dokrytí vypočtené celkové výše příspěvku zaměstnavatele 45 % z hodnoty stravenek pro rok 2o2!,
která je vypoČtena celkově na 366.000 Kč, bude zapojena částka 52.000 Kč ze zůstatku Sociálního fondu
z minulých let.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků SF k 31. 12. 2020 činí: t63.099 rč
Pozn.: úroky ani poplatky na bankovním účty SF nejsou přúmy ani rnýdaji SF.
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Městská část Brno-Medlánky
Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky

Hudcova 7, Brno
PředpokIádané vúdaie na stravenkv v roce 2021:

20 kmenových zaměstnanců na hlavní pracovní poměr

2 uvolnění zastupitelé ve funkci starosty a místostarostky

10 pracovníků z Úřadu práce vykonávajícíveřejně prospěšné práce

Celkem pro 32 osob

VÝpočet:

Na jednu osobu připadá měsíčně výdej v průměru 21 kusů stravenek, tj. náklady LLOKčlt ks stravenky
x2I dnÍ, tj. 2.310 Kč/měsíc/osoba x celkový počet osob 32, tj. 73.920 Kč/měsíční náklady za všechny
pracovníky při plném stavu docházky.

Celkové náklady za rok na pořízenístravovacích poukazů činí: 73.920 Kč x 11 měsíců (nikoliv 72 měsíců,
zaměstnanec musí čerpat dovolenou, kterou mó stanovenou pro kalendóřní rok v délce 25 dnů, pracuje-

li od počótku do konce roku) = 813.120 Kč.

Zaokrouhlená částka 813.000 Kč bude hrazena částečně ze Sociálního fondu ve výši 314.000 Kč (3 o/o

z objemu hr. mezd) + 52.000 Kč (zapojení zŮstatku z min. let SF) tvořící 45 % výše hodnoty stravenky,
a zbylá Část 'M7.000 Kč určená pro dokrytí 55 % uýše hodnoty stravenky bude zapojena ze

schváleného rozpočtu Městské části Brno-Medlánky z položky 6171 5169,

Poznámka: Předpoklódaný zůstatek SF k 37. 72. 2027 je 777.000 Kč

Zpracovala: Jana Kolaříková - úsek rozpočtu a financován 
' 

A/

Zkontroloval: Bc. Roman Svora - tajemník úřadu ! ,/

/l\-/
V Brně, dne 16. 11.2020

STATUTÁRNÍ UĚSrO BRNO
sTARosTA

BRNO.MEDLÁNKY
Hudcova 7,621 00 Brno
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