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Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 městské části Brno-Medlánky a Účetní závěrky sestavené
k 31. 12. 2019 městské Části Brno-Medlánky je v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona
Č.25012000 Sb., o rozpoČtornich pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění,
zveřejněn na Úřední desce městské Části Brno-Medlánky, a to v termínu od 29. května 2020 do
termínu schválení dokumentŮ Zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky. S ohledem na rozsah
písemných materiálŮ je na fyzické úřední desce ÚřaOu MČ grno-1vtedlánky v souladu s daným
zákonem zveřejněn užší rozsah.

Na internetouých stránkách městské části Brno-Medlánky www.medlanky.cz je zveřejněno úplné
znění návrhu Závěrečného účtu MČ Brno-Medlánky za rok 2019 a Účetní závěrky sestavené
k 31. 12. 20L9, vČetně zprávy o uýsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Medlánky
za rok 2019.

Materiál v plném rozsahu v listinné podobě je k nahlédnutí na Úseku rozpočtu a financování Úřadu
MČ Brno-Medlánky, na adrese Hudcova 23gl7,621 00 Brno, v přízem( budovy.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu MČ Brno-Medlánky za rok 2019 mohou občané uplatnit
PÍsemně v termínu do 10. Června 2O2O, adresováno k rukám tajemníka, nebo ústně při jeho
Projednávání na veřejném zasedánÍZastupitelsWa městské části Brno-Medlánky, stanovené na den
konání 17. června 2020, od 18:00 hodin.
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Bc. Roman Svora

tajemník ÚNČ grno-Medlánky

Zveřejněno v elektronické podobě umožňujícídálkorný přístup: od 29. ]§/ětna 2020

Vyvěšeno: 29. května 2020

Sňato:

























































































































































































































předjednání návrhu v orgánech samosprávy Mč Brno-Medlánky

ZávěreČný ÚČet MČ Brno-Medlánky za rok 2019 a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni
31, LZ,2019 projednal FinanČní uýbor ZastupitelsWa MČ Brno-Medlánky na svém zasedání dne
20, 5. 2020 a přfal následující usnesení:

Finanční výbor Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky doporučuie:

a) Zastupitelstvu MČ grno-Medlánky schválit závěrečný účet městské části Brno-Medlánky za rok
2019 a celoroČní hospodaření městské části Brno-Medlánky včetně zprávy nezávislého auditora
o rnýsledku přezkoumání hospodařeníměstské části Brno-Medlánky za rok 2019 bez výhrad;

b) ZastupitelsWu MČ Brno-Medlánky schválit v souladu s § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991
Sb., o ÚČetnictvÍ, ve znění pozdějšírch předpisů a § Ba odst. 2 písm, b) zákona č. 12gl2ooo sb.,
o obcÍ,ch (obecní zřízenÍ), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městské části Brno-
Medlánky sestavenou k rozvahovému dni 3L, 12.2019 bez rnýhrad.

Hlasování: přft. a pro; přít. 0 proti; příit. O se zdželo hlasování

Závěrečný účet Mč Brno-Medlánky za rok 2019 a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni
3L.12.2019 projednala Rada MC Brno-Medlánky na své 40. schůzi, konané dne 25. 5,2o2o a přijala
následující usnesení:

Rada MČ Brno-Medlánky doporučuie:

a) Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky schválit závěrečný účet Městské části Brno-Medlánky za rok
2019 a celoroČní hospodaření městské části Brno-Medlánky včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodařeníměstské části Brno-Medlánky za rok 2019 bez rnýhrad;

b) Zastupitelstvu MČ Brno-Medlánky schválit v souladu s § 4 odst. B písm. w) zákona č. 563/1991
Sb., o ÚČetnictvÍ, ve znění pozdějŠÍrch předpisŮ a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2o0o sb.,
o obcích (obecní zřízenÍ), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku městské části Brno-
Medlánky sestavenou k rozvahovému dni 3í, tZ,2019 bez uýhrad.

Hlasování: přít. 5 pro; přít. 0 proti; přít. 0 se zdželo hlasování

Návrh usnesen í Zastu oitelstva MČ Brno- Med!ánky:

Zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky po projednánízprávy,,Návrhu závěrečného účtu za rok 2019 a
ÚČetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2019 městské části Brno-Medlánky" bere její
obsah na vědomía:

a) Schvaluje závěreČný ÚČet městské části Brno-Medlánky za rok 2019 a celoroční hospodaření
městské Části Brno-Medlánky včetně zprávy nezávislého auditora o rnýsledku přezkoumání
hospodaření městské části Brno-Medlánky za rok 2Ot9 bezvýhrad;

b) Schvaluje v souladu s § 4 odst. B písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
PozdějŠÍch PředpisŮ a § 84 odst.2 písm. b) zákona č, LZB12OOO Sb., o obcírch (obecní zřízení),
ve znění PozdějŠÍch předpisŮ, účetní závěrku městské části Brno-Medlánky sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2019 bez výhrad.

Hlasování: přít. ... pro; přít. ... proti; přít. ... se zdželo hlasování

V Brně dne 29. 5. 2020 Bc. Roman Svora, tajemník ÚmČ arno-t,tedlánky

,'ad městské části města Brna
Brno-Medlánky

rR.irnnNíx
Hudcova 7,621 00 Brno


