
ČASOVÝ PLÁN TVORBY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017 
 

Zabezpečení sestavení, projednávání, schvalování, rozpisu a kontroly návrhu rozpočtu města 
Mníšek pod Brdy na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018-2019. Tento časový plán byl 
vypracován v souladu se zněním schválené metodiky pro sestavení rozpočtu a zákona 
č. 250/2000 a rozpočtových pravidel územních rozpočtů. 
 

Termín Obsahová náplň a odpovědnost 

26. 10. 2016 
Vyhlášení rozpočtového záměru a stanovení závazného časového a 
věcného rozvrhu prací související s rozpočtem na rok 2017.  
Odpovídá rada města  

30. 11. 2016 
Předložení návrhů do rozpočtů města z jednotlivých odborů MÚ 
finančnímu odboru města. Odpovídají vedoucí odborů MÚ 

30. 11. 2016 
Předložení návrhů do rozpočtů města z jednotlivých příspěvkových 
organizací  finančnímu odboru města. Odpovídají ředitelé 
příspěvkových organizací  

12. 12. 2016 
Projednání a schválení návrhu rozpočtového provizoria na období do 
schválení rozpočtu na rok 2017. Odpovídá rada města a 
zastupitelstvo města 

15. 12. 2016 
Vypracování I. varianty návrhu rozpočtu pro rok 2017.  Odpovídá 
vedoucí FO 

19.12. 2016 
Projednání varianty návrhu rozpočtu na pracovním setkání členů 
zastupitelstva, včetně priorit roku 2017. Odpovídá starosta 

21. 12. 2016 
Projednání I. varianty návrhu rozpočtu v radě města a ve FV, včetně 
klíčových priorit roku 2017. Odpovídá starosta 

       10.  1. 2017 
Vypracování konečné varianty návrhu rozpočtu včetně důvodové 
zprávy a rozpočtového výhledu.  Odpovídá vedoucí FO 

18. 1. 2017 
Projednání a schválení konečné varianty návrhu rozpočtu včetně 
rozpočtového výhledu a příloh v radě města. Odpovídá starosta 

18. 1. 2017 
Projednání konečné varianty návrhu rozpočtu ve finančním výboru 
města. Vypracování stanoviska k návrhu rozpočtu pro zastupitelstvo. 
Odpovídá předseda finančního výboru 

19. 1. 2017 
Zveřejnění návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu včetně příloh na 
úřední desce. Odpovídá tajemnice MÚ 

31.1. 2016 
Ukončení přijímání žádostí o finanční příspěvek pro rok 2017 a 
zpracování těchto finančních požadavků odborem FO. Odpovídají 
žadatelé a FO 

9. 2. 2017 
Projednání návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu včetně příloh 
v zastupitelstvu města. Stanovení systému kontrol pro jeho čerpání a 
hodnocení. Odpovídá tajemnice a rada města 

29. 2. 2017 
Rozpis schváleného rozpočtu příspěvkovým organizacím a 
organizačním složkám, včetně závazných podmínek jeho čerpání a 
hodnocení. Odpovídá vedoucí FO 

 
 
 
Schváleno usnesením Rady města dne 26.10. 2016  


