
Statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky 

Nová 92/11, 635 00 Brno 

 

 

 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 04/2022 

 

Starostka městské části Brno-Kníničky: 

 

schvaluje rozpočtové opatření č. 04/2022 v rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2022 na straně 

příjmů a výdajů ve výši 184 000 Kč při zapojení přebytků minulých let. 

 

Dne 7. 6. 2022 

 _______________________ 

 Lenka Ištvanová 

 starostka městské části 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Úprava rozpočtu dle ust. § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

Provádí se za účelem úhrady nových, rozpočtem nezajištěných výdajů a zapojení nových, neočekávaných 

příjmů do rozpočtu. Provádí se zejména z důvodu finančního vypořádání s městem za rok 2021 

a likvidace banky Sberbank CZ. 

Vzhledem k tomu, že peněžní prostředky uložené na účtech Sberbank CZ nesplňují obecnou definici 

peněžních prostředků, které jsou účetní jednotce k dispozici k úhradě jejích závazků, provede se jejich 

přeúčtování na pohledávku. V rozpočtu se tato operace promítne jako jednorázový výdaj – § 6409, pol. 

5909), rozpočet bude krytý z přebytků minulých let. 

V rámci finančního vypořádání je MČ postoupen 20 % podíl na příjmech z prodeje nemovitého majetku 

města, tyto prostředky je MČ povinna v souladu s ust. čl. 76 odst. 26 Statutu města Brna, použít výhradně 

ke krytí výdajů, spojených s pořizováním, údržbou a rozvojem nemovitého majetku. Tyto účelové 

prostředky je nutné zařadit vždy do výdajů a označit v rozpočtu i ve skutečnosti ÚZ 100. V případě, že 

prostředky v současnosti nemají konkrétní využití, zařadí se jako obecné rezervy na § 6409, pol. 5901 

popř. pol. 6901). 

 

Zpracoval dne 7. 6. 2022 

 

 _______________________ 

 Bc. Jakub Dočekal 

 finanční úsek Úřadu městské části 

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-KNÍNIČKY, NOVÁ 92/11, 635 00 BRNO 



Statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky 

Nová 92/11, 635 00 Brno 

 

 

PŘÍLOHA K RO č. 04/2022 
 

PŘÍJMY 

ORJ ORG ÚZ § Popis Položka Popis Částka Komentář (odůvodnění) 

 
    1343 

Příjem z poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
15 000 Kč  

 
  3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 

Příjem z poskytování služeb, 

výrobků, prací, výkonů a práv 
5 000 Kč 

Velikonoční dílny 

(vstupné) 

 
  3319 Ostatní záležitosti kultury 2112 

Příjem z prodeje zboží (již 

nakoupeného za účelem prodeje) 
3 000 Kč 

Velikonoční dílny (prodej 

občerstvení) 

 
  3319 Ostatní záležitosti kultury 2229 

Ostatní přijaté vratky transferů a 

podobné příjmy 
11 000 Kč 

Vratky dotací neziskovým 

subjektům 

 
  3633 

Výstavba a údržba místních 

inženýrských sítí 
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 135 000 Kč 

Přípojky k metropolitní 

síti 

 

  3633 
Výstavba a údržba místních 

inženýrských sítí 
2132 

Příjem z pronájmu nebo pachtu 

ostatních nemovitých věcí a jejich 

částí 

15 000 Kč 
Pronájem plynového 

zařízení 

 

 2021 6330 
Převody vlastním fondům v 

rozpočtech územní úrovně 
4137 

Neinvestiční převody mezi 

statutárními městy včetně hl. m. 

Prahy a jejich městskými obvody 

nebo částmi 

792 000 Kč Příjmy z finančního 

vypořádání za rok 2021 od 

MMB (20 % podíl na 

příjmech z prodeje 

majetku města, 

kompenzace místního 

poplatku z pobytu) 

 

   FINANCOVÁNÍ 8115 

Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech 

kromě změn stavů účtů státních 

finančních aktiv, které tvoří 

kapitolu Operace státních 

finančních aktiv 

-792 000 Kč 

      Celkem 184 000 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky 

Nová 92/11, 635 00 Brno 

 

VÝDAJE 

ORJ ORG ÚZ § Popis Položka Popis Částka Komentář (odůvodnění) 

  100 3421 
Využití volného času dětí a 

mládeže 
6121 Stavby 250 000 Kč 

Zapojení výdajů z FV 

(dětské hřiště U Aničky, 

doplnění herních prvků 

hřiště MŠ Studánka) 

   3639 
Komunální služby a územní 

rozvoj jinde nezařazené 
6121 Stavby - 200 000 Kč 

Změna ve značení (viz 

níže) 

  100 3639 
Komunální služby a územní 

rozvoj jinde nezařazené 
6121 Stavby 200 000 Kč 

Zapojení výdajů z FV 

(pořízení laviček a 

odpadkových košů) 

   3745 
Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň 
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč Nákup rostlin 

   3745 
Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň 
5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Kč Ošetření dřevin 

   6171 Činnost místní správy 5153 Plyn 60 000 Kč 
Úhrada nedoplatku z 

vyúčtování 

  2021 6330 
Převody vlastním fondům v 

rozpočtech územní úrovně 
5347 

Neinvestiční převody mezi 

statutárními městy včetně hl. m. 

Prahy a jejich městskými obvody 

nebo částmi - výdaje 

29 000 Kč 

Výdaje z finančního 

vypořádání za rok 2021 

MMB (vratka dotace 

SLDB 2021, vratka dotace 

volby do PSP ČR 2021) 

  100 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5901 Nespecifikované rezervy 234 000 Kč 
Zapojení výdajů z FV 

(rezerva) 

   6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5909 
Ostatní neinvestiční výdaje jinde 

nezařazené 
10 153 000 Kč 

Snížení disponibilních 

prostředků z důvodu 

likvidace Sberbank CZ 

    FINANCOVÁNÍ 8115 

Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech 

kromě změn stavů účtů státních 

finančních aktiv, které tvoří 

kapitolu Operace státních 

finančních aktiv 

-10 822 000 Kč 
Financování (zapojení 

přebytků z minulých let) 

      Celkem 184 000 Kč  

 


