
Rozhodnutí starosty MČ Brno-Bosonohy č. 296/VIII ze dne 1.6.2020 

Název: 

Rozpočtové opatření č.  9/2020 

Obsah (přílohy): 

Usnesení 

Starosta MČ Brno-Bosonohy: 

Schvaluje  

v souladu s § 41, odst. 1 a § 99, odst.2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
dle čl. 3 Zásad přípravy rozpočtu MČ Brno-Bosonohy a na základě delegace pravomoci dle 
usnesení ZMČ Brno-Bosonohy č. 8/VII/29 ze dne 1.11.2017 rozpočtové opatření  č. 9/2020 
v rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2020 v  objemu + 208 000 Kč na straně 
příjmů v § 6330-převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a v objemu + 208 000 
Kč na straně výdajů v § 6409-ostatní činnosti jinde nezařazené a v objemu + 14 000 Kč na 
straně výdajů v § 6330-převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a zvýšení 
financování v objemu 14 000 Kč v položce 8115-změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech.     

   

Zpracováno dne  1.6.2020 

 podpisy  

   

jméno, funkce  jméno, funkce 

Jarmila 

Dočekalová 

UR1  

Miroslav Sojka 

Starosta  

 

 

Důvodová zpráva: 

Povinné rozpočtové opatření dle § 16, odst. 2) zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
Na základě usnesení ZMČ Brno-Bosonohy č. 8/VII/29 ze dne 1.11.2017 byla na starostu 
delegována pravomoc  schvalovat veškerá povinná rozpočtová opatření v rozpočtu  MČ 
Brno-Bosonohy prováděná v případě změny ve finančních vztazích k jinému veřejnému 
rozpočtu. 
Jedná se o zdroje a potřeby finančního vypořádání za rok 2019, přičemž zdroje tvoří podíl na 
příjmech z prodeje majetku města, které jsou zařazeny jako rezerva na budoucí pořízení, 
údržbu a rozvoj nemovitého majetku města Brna. Potřeby finančního vypořádání tvoří vratka 
nevyčerpaného účelového transferu na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského 
parlamentu v roce 2019.  
ZMČ Brno-Bosonohy bude o tomto rozpočtovém opatření informováno na svém zasedání 
dne 15.6.2020. 
Tímto rozpočtovým opatřením se objem příjmů rozpočtu zvýší o 208 000 Kč, objem výdajů 
rozpočtu o 222 000 Kč a objem financování o 14 000 Kč.  


