
Harmonogram přípravy rozpočtu MČ Brno–Tuřany na rok 2022 
 

Ř. Předp.termín Náplň činnosti přípravy rozpočtu Odpovídá 
1 28.6.2021 Projednání a schválení harmonogramu přípravy rozpočtu v RMČ. Vedoucí OE 

2 do 16.7.2021 

Zpracování podkladů pro 0. etapu návrhu rozpočtu – provedení 

kvalifikovaného odhadu vlastních příjmů, financování, běžných 

a kapitálových výdajů a čerpání úvěrů a zápůjček pro rok 2021 a jeho zaslání 

ORF MMB  včetně stručného komentáře. 

Vedoucí OE 

3 do 30.7.2021 

Seznámení všech odborů a agend MČ, zainteresovaných subjektů, 

příspěvkových organizací a členů ZMČ se schváleným harmonogramem 

přípravy rozpočtu. 

Vedoucí OE 

4 do 30.9.2021 
Příprava a předložení finančních plánů příspěvkových organizací a jejich 

projednání v RMČ (říjen 2021). 

Příspěvkové  

organizace 

5 do 8.10.2021 

Zpracování podkladů pro I. etapu návrhu rozpočtu - ve spolupráci 

s jednotlivými odbory ÚMČ, PO a OS – rozdělení běžných a kapitálových 

výdajů podle položek rozpočtové skladby (bez podrobnějšího členění). 

Předložení případného stanoviska předsedů výborů a komisí. 

Vedoucí OE 

Odbory ÚMČ 

PO a OS 

Předsedové výborů 

a komisí 

6 říjen 2021 

Projednání a zhodnocení I. etapy návrhu rozpočtu v RMČ se stanovením 

priorit a limitů v jednotlivých oddílech včetně záměru na využití kapitálových 

výdajů. 

Vedoucí OE 

Tajemník 

7 do 19.11.2021 

Zpracování II. etapy návrhu rozpočtu - tj. upřesnění I. etapy - zpracování 

podle rozpočtové skladby s podrobnějším dělením výdajů na jednotlivé akce, 

budovy, objekty, organizace, druhy transferů apod. a s návrhem na zapojení 

zůstatku (popř. FRR) na základě odhadu skutečného stavu hospodaření MČ, 

stanovisek výborů, komisí, organizací, RMČ a s přihlédnutím k aktualizaci 

objemu rozpočtu a postoupených příjmů MMB .  

Vedoucí OE 

Odbory  

Předsedové výborů 

a komisí 

Organizace 

8 listopad 2021 

Projednání II. etapy návrhu rozpočtu a seznámení RMČ s návrhem rozpočtu 

MMB, a to především se zařazenými investičními a neinvestičními 

prostředky na akce prováděné v naší MČ. 

Vedoucí OE 

Tajemník 

9 

15 dnů před 

prosincovým 

zasedáním 

ZMČ 

Vypracování a zveřejnění konečného návrhu rozpočtu na úřední desce. 
Vedoucí OE 

Tajemník 

10 

v období 

zveřejnění na 

úřední desce 

Období pro podávání připomínek ke konečnému návrhu rozpočtu (od občanů, 

komisí, výborů a členů zastupitelstva) včetně jejich evidence. 
Vedoucí OE 

11 prosinec 2021 Projednání konečného návrhu rozpočtu ve finančním výboru. Předseda FV 

12 prosinec 2021 

Projednání a schválení konečného návrhu rozpočtu v ZMČ v třídění 

podle rozpočtové skladby, stanovení závazných ukazatelů, návrhů na 

investice, pravomocí RMČ pro provádění rozpočtových opatření. 

Vedoucí OE 

Tajemník 

13 

do 15 dnů po 

schválení 

rozpočtu  

Předání schváleného rozpočtu MČ v písemné podobě na ORF MMB. Vedoucí OE 

14 
prosinec 2021/ 

leden 2022 

Provedení rozpisu rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby a schválení 

v RMČ. 
Vedoucí OE 

15 Do 4.2.2022 
Předání schváleného rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby 

v elektronické podobě na ORF MMB. 
Vedoucí OE 

 

Pozn.: Zpracování podkladů pro střednědobý výhled na období 2023-2027 bude provedeno dle požadavku ORF MMB v 

termínu do 15.10.2021. Schválení výhledu proběhne na ZMČ v září 2021. 

 

 
Zpracoval: 

Ing. Tomáš Hornoch 


