
 
 

 

 
 
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, TUŘANSKÉ NÁM. 1, 620 00 BRNO 
 
 
 
 

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ MČ BRNO–TUŘANY V OBDOBÍ MÍSTNÍHO 

ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA 

 
 
 

Pro období trvání místního rozpočtového provizoria stanovuje Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany tato 

pravidla pro hospodaření MČ: 
 

1. Zastupitelstvo zmocňuje Radu do doby schválení definitivního rozpočtu hospodařit podle jí a 

Úřadem MČ připraveného návrhu rozpočtu nebo i bez něj s omezeními uvedenými v bodech 2) 

až 12) těchto pravidel hospodaření. 

2. Rada musí přednostně podle § 9, odstavec 1, zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla 

územních rozpočtů, zabezpečit krytí veškerých závazků MČ vyplývajících z plnění povinností 

stanovených jí zákonem (např. v sociální oblasti, školství apod.). 

3. Rada nesmí připustit, aby MČ vznikly smluvní postihy z neplnění splatných faktur či jiných 

dříve uzavřených smluv či závazků.  

4. Rada nesmí připustit opožděné výplaty platů zaměstnanců ÚMČ a odměn uvolněným a 

neuvolněným členům Zastupitelstva za výkon funkce. 

5. Rada nesmí rozhodovat bez předchozího souhlasu Zastupitelstva o čerpání nově rozpočtovaných 

kapitálových finančních prostředků. 

6. Rada nesmí připustit uzavírání nových smluvních vztahů a objednávání zboží, prací a služeb, 

jestliže nemá jistotu, že na jejich plnění a uhrazení bude mít MČ dostatek finančních 

prostředků.  

7. Rada musí zabezpečit omezení poukazování dotací a příspěvků jiným organizacím, spolkům 

apod. a omezení všech ostatních běžných nákladů na nezbytně nutnou minimální úroveň. 

8. Rada může v případě nutnosti při nebezpečí vyčerpání významné části fondu rezerv a rozvoje 

dočasně použít návratné finanční zdroje charakteru půjček, finanční výpomoci apod. 

9. Rada musí v rámci hospodaření respektovat případná omezení vyplývající z pravidel 

hospodaření vlády České republiky a města Brna v případech jejich rozpočtových provizorií. 

10. V případě souběhu se státním rozpočtovým provizoriem musí Rada navíc postupovat podle 

Zastupitelstvem schválených pravidel hospodaření pro tento případ. 

11. V případě souběhu s městským rozpočtovým provizoriem musí Rada navíc postupovat podle 

Zastupitelstvem schválených pravidel hospodaření pro tento případ. 

12. V případě schválení Zastupitelstvem musí Rada respektovat i upřesňující rozpočtové 

provizorium na omezené časové období (většinou na 1. čtvrtletí). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Bc. Aleš Jakubec 

                                                                                                     starosta městské části Brno-Tuřany 

 

 


