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VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA

P LZNĚ

č. ../2018
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. …. ze dne ….. 2018 schválilo
podle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. a § 130 a následujících
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

O ZMĚNÁCH A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO
MĚSTA P LZNĚ Č . 8/2001, S TATUT MĚSTA

Článek 1
Změny a doplnění Statutu města
Vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění vyhlášky
č. 12/2002, vyhlášky č. 3/2004, vyhlášky č. 20/2004, vyhlášky č. 17/2005, vyhlášky
č. 14/2006, vyhlášky č. 20/2006, vyhlášky č. 1/2009, vyhlášky č. 3/2010, vyhlášky
č. 14/2011, vyhlášky č. 9/2012, vyhlášky č. 3/2013, vyhlášky č. 11/2013, vyhlášky č. 7/2014,
vyhlášky č. 4/2015, vyhlášky č. 9/2015, vyhlášky č. 5/2016 a vyhlášky č. 5/2017 se mění a
doplňuje takto:
1.

V čl. 28 odst. 3 písmeno b), včetně poznámky pod čarou č. 14a, zní:

„b) schodkové jen v případě, že schodek bude možno uhradit finančními prostředky
z minulých let nebo smluvně zabezpečenou zápůjčkou, úvěrem, návratnou finanční
výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů; při uplatnění opatření podle
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti mohou být schváleny jako schodkové
jen v případech stanovených zákonem14a.
14a

§ 4 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.“.

2. V čl. 28a odst. 4 se v první větě slovo „města“ nahrazuje slovy „celoměstských
orgánů“.
3.

Článek 28d, včetně nadpisu, zní:
„Článek 28d
Schvalování rozpočtu

(1) Zastupitelstvo města schvaluje finanční vztah rozpočtu města k městským
obvodům, rozpočet celoměstských orgánů a ukazatele souhrnné bilance rozpočtu města.
(2) Finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům dle čl. 28a odst. 7 Statutu,
včetně případných dalších příjmů rozpočtu městského obvodu, které na základě Statutu
podléhají schválení celoměstských orgánů, schvaluje zastupitelstvo města nejpozději do
20. 11. kalendářního roku. Pokud není finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům
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schválen do 20. 11. příslušného kalendářního roku, použije se pro účely přípravy rozpočtu
města finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům doporučený zastupitelstvu města
radou města.
(3) Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje rozpočet městského obvodu. Rozpočet
městského obvodu vychází z vlastních příjmů stanovených Statutem. Rozpočet městského
obvodu schvaluje zastupitelstvo městského obvodu před projednáváním rozpočtu
města v zastupitelstvu města, je-li zastupitelstvem města schválen finanční vztah rozpočtu
města k městským obvodům. Není-li do doby projednávání rozpočtu města v zastupitelstvu
města schválen finanční vztah, pak městský obvod postupuje v souladu s čl. 28d odst. 4
a zastupitelstvo městského obvodu schvaluje rozpočet městského obvodu až po schválení
finančního vztahu v zastupitelstvu města.
(4) Pokud není před projednáváním rozpočtu v zastupitelstvu města schválen rozpočet
městského obvodu, pak je za platnou verzi považována poslední varianta rozpočtu podepsaná
starostou městského obvodu, kterou městský obvod předal jako podklad pro sestavení
souhrnné bilance rozpočtu města. Ukazatele souhrnné bilance rozpočtu města schválené
zastupitelstvem města, jsou pro zastupitelstvo městského obvodu závazné.
(5) Ukazatele souhrnné bilance tvoří:
a)

příjmy v daném roce

b)

výdaje v daném roce

c)

financování

(6) Zastupitelstvu města musí být rozpočet předložen ve skladbě, z níž jsou jasně
patrné závazné ukazatele pro
a)

radu města při hospodaření v průběhu roku;

b)

městské obvody pro sestavení rozpočtu (souhrnný finanční vztah rozpočtu města a
městských obvodů)

c)

hospodaření příspěvkových organizací a jiných právnických osob městem zřízených

d)

právnické a fyzické osoby, které mají být příjemci dotací, příspěvků a darů z rozpočtu
celoměstských orgánů.

(7) Po schválení rozpočtu jsou jednotliví správci rozpočtu povinni provést rozpis
závazných ukazatelů dle podrobné rozpočtové skladby a správci rozpočtu, kteří plní
zřizovatelské funkce též zajistí rozpis předepsaných limitů na jimi řízené organizace a
organizační složky. Rozpis závazných ukazatelů a limity pro správce rozpočtu celoměstských
orgánů a jednotlivé složky finančního vztahu k městským obvodům zajišťuje příslušný odbor
magistrátu.“.
4.

Článek 28e, včetně nadpisu a včetně poznámky pod čarou č. 14b, zní:
„Článek 28e
Rozpočtové provizorium

(1) Není-li rozpočet celoměstských orgánů schválen do 1. ledna kalendářního roku,
hospodaří celoměstské orgány do doby schválení rozpočtu v rozpočtovém provizoriu.
Pravidla rozpočtového provizoria pro hospodaření celoměstských orgánů schvaluje
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zastupitelstvo města. V období rozpočtového provizoria musí celoměstské orgány zabezpečit
zejména plnění povinností stanovených zákonem a dalších závazků, jejichž neuhrazením by
město mohlo následně utrpět finanční škodu.
(2) Neschválení rozpočtu celoměstských orgánů zastupitelstvem města není překážkou
pro schválení rozpočtu městského obvodu, je-li schválen zastupitelstvem města finanční vztah
rozpočtu města k městským obvodům.
(3) Není-li rozpočet městského obvodu schválen do 1. ledna kalendářního roku,
hospodaří městský obvod do doby schválení rozpočtu v rozpočtovém provizoriu. Pravidla
rozpočtového provizoria pro hospodaření městského obvodu schvaluje zastupitelstvo
městského obvodu. V období rozpočtového provizoria musí městský obvod zabezpečit
zejména plnění povinností stanovených zákonem a dalších závazků, jejichž neuhrazením by
město mohlo následně utrpět finanční škodu.
(4) Pokud městský obvod neschválí pravidla rozpočtového provizoria, hospodaří dle
pravidel rozpočtového provizoria schválených v zastupitelstvu města.
(5) V případě uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
jsou pravidla rozpočtového provizoria stanovena v mezích příslušného zákona.14b
14b

§ 13 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.“.

5. V čl. 28f odst. 7 se dosavadní poznámka pod čarou č. 14a označuje jako poznámka
pod čarou č. 14c.
6. V čl. 30 odst. 19 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou, za kterou se vkládá text
ve znění „nerozhodne-li zastupitelstvo města jinak.“.
Článek 2
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Řízení a jiné rozhodovací procesy v samostatné působnosti statutárního města
Plzně, zahájené a neukončené před účinností této obecně závazné vyhlášky, se ukončí podle
Statutu města ve znění této vyhlášky. Orgány řízení dosud provádějící předají všechny
neuzavřené věci orgánům nově příslušným do 30 dnů po účinnosti této vyhlášky a ve stejné
lhůtě budou o tomto postoupení písemně informovat všechny osoby, v jejichž záležitosti se
příslušné řízení vede.
(2) Při hospodaření se svěřeným majetkem, pokud bylo rozhodnutí týkající se
svěřeného majetku přijato příslušným orgánem před účinností této obecně závazné vyhlášky,
aniž by byla rozhodnutím vytvořená vůle města vyjádřena navenek, vyjádří navenek vůli
města orgán příslušný k tomu podle dosavadního znění Statutu města.
(3) Správní, daňová a jiná řízení v přenesené působnosti orgánů města, zahájená před
účinností této obecně závazné vyhlášky, se dokončí podle dosavadních předpisů, nestanoví-li
zvláštní zákon jinak.
(4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. srpna 2018.
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………………………..
Martin Zrzavecký

………………………….
Mgr. Martin Baxa

primátor města

1. náměstek primátora
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