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Pravidla rozpočtového provizoria
Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku řídí se hospodaření do doby
schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Pravidla rozpočtového provizoria jsou v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s čl. 28e Statutu města stanovena
usnesením ZMP č. …….ze dne …….. takto:
1. Příjmy
Realizace příjmů probíhá v plném rozsahu v souladu s činností úřadu a v návaznosti na přijatá
usnesení.
2. Výdaje
Provozní výdaje mohou být čerpány pouze v případech:
-

plnění povinností stanovených zákonem
plnění závazků vyplývajících ze smluv uzavřených v předchozích letech
zajištění nezbytných potřeb pro běžný provoz úřadu a běžný provoz a údržbu majetku
řešení havarijních stavů, nebezpečí vzniku škody a dopadů živelných událostí

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, které jsou zřízeny městem, a transfer
společnosti PMDP a.s. budou měsíčně poskytovány ve výši 1/12 návrhu rozpočtu na příslušný
kalendářní rok doporučeného zastupitelstvu radou.
Kapitálové výdaje budou realizovány jen v případě závazků vyplývajících ze smluv
uzavřených v předchozích letech nebo v případě zahájení výběrového řízení v předchozím
roce na základě schválení realizace investiční akce zastupitelstvem vč. zajištění jejího
financování. Nově lze investiční akci zahájit pouze v případě akce spolufinancované
z dotačních titulů, kdy realizace akce a její financování byla schválena zastupitelstvem.
3. Financování
Splátky úvěrů budou realizovány na základě splátkových kalendářů.
Převody v rámci finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům budou realizovány
v souladu se schváleným finančním vztahem. Pokud finanční vztah rozpočtu města
k městským obvodům na příslušný kalendářní rok nebyl zastupitelstvem města schválen,
budou převody rozpočtu města k městským obvodům realizovány v souladu s finančním
vztahem doporučeným zastupitelstvu města radou města vyjma zastupitelstvem neschválených
převodů do rozpočtu MO na stanovený účel.
4. Společná ustanovení
Vyjma výše uvedených pravidel nesmí správci rozpočtu vstupovat po dobu rozpočtového
provizoria do žádných jednání, která by v budoucnu měla či mohla finančně zavazovat město,
a to ani tehdy, je-li v návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok doporučeném zastupitelstvu
radou s takovým výdajem počítáno.
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Příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
V případě uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí
v souladu s §13 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
měsíční výdaje stanovené v bodě 2 těchto pravidel rozpočtového provizoria překročit 1/12
schváleného rozpočtu pro předchozí kalendářní rok. Vyšší výdaje lze s tanovit pouze v případě,
že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem
nebo v případě zvýšených výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných
z rozpočtu Evropské unie.
Uvedenými pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření celoměstských orgánů
v rozpočtovém provizoriu, případně hospodaření městského obvodu v rozpočtovém
provizoriu, pokud městský obvod nemá vlastní pravidla schválená zastupitelstvem městského
obvodu.

