Vyhláška č. ../2018, o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001, Statut města,
ve znění vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012, 3/2013, 11/2013, 7/2014,
4/2015, 9/2015, 5/2016 a 5/2017

D ŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. O BECNÁ

ČÁST

Navrhované úpravy Statutu města primárně reagují na přijetí zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a jeho dopadů do oblasti sestavování rozpočtu
a pravidel rozpočtového provizoria územně samosprávných celků. Pro případ režimu
hospodaření v rozpočtovém provizoriu je dále ve Statutu města navržena oproti stávající verzi
obecnější úprava s tím, že detailněji budou pravidla schválena samostatným usnesením
zastupitelstva. Hlavním cílem této úpravy je možnost pružněji reagovat na aktuální potřebu
zajištění hospodaření města. Dále je upřesněna posloupnost průběhu schvalování rozpočtů MP
a MO v návaznosti na schvalovací proces finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům
městských obvodů tak, aby byly zohledněny všechny varianty průběhu schvalování.

II. Z VLÁŠTNÍ

ČÁST

K článku 1
K bodu 1.:
Dodržení ustanovení § 4 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů:
Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti může být rozpočet
územního samosprávného celku schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude
možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí.
Smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů
územního samosprávného celku je možné uhradit pouze schodek vzniklý z důvodu
předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
K bodu 2.:
Zpřesnění dikce. Jednoznačně se uvádí, že žádost o dotaci nemohou podat orgány městského
obvodu, ale mohou ji podat pouze orgány celoměstské. Na to navazuje následující věta, která
se vztahuje k rozhodnutí o přijetí dotace.
K bodu 3.:
V odstavci prvém a čtvrtém dochází k formální úpravě, která přináší upřesnění v souladu
s čl. 28d odst. 5 Statutu města.
Změna v druhém odstavci se činí za účelem upřesnění postupu, kdy do 20. 11. daného roku
nebude schválen finanční vztah pro sestavení rozpočtu na následující kalendářní rok tak, aby
všechny složky rozpočtu města při jeho přípravě pracovaly se stejnými údaji.
Změna ve třetím odstavci se činí za účelem Upřesnění postupu tak, aby byla
dodržena posloupnost jednotlivých kroků v rámci procesu schvalování rozpočtu města. Tzn.
do doby schválení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům na následující
kalendářní rok v zastupitelstvu města, nemůže být schválen rozpočet městského obvodu.
~1~

Vyhláška č. ../2018, o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001, Statut města,
ve znění vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010, 14/2011, 9/2012, 3/2013, 11/2013, 7/2014,
4/2015, 9/2015, 5/2016 a 5/2017

K bodu 4.:
V odstavci prvém dochází k vymezení základních povinností, které příslušné orgány při
hospodaření v rozpočtovém provizoriu zajišťují. Pravidla rozpočtového provizoria budou
schvalována v příslušném zastupitelstvu samostatným usnesením. Tím bude zajištěna
možnost případných operativních úprav pravidel v návaznosti na specifika hospodaření
daného roku.
Ve třetím odstavci se vymezují pravomoci schvalovat pravidla rozpočtového provizoria
a povinností, které musí příslušné orgány při schvalování pravidel hospodaření v rozpočtovém
provizoriu zajistit. Pravidla rozpočtového provizoria budou schvalována v příslušném
zastupitelstvu samostatným usnesením. Tím bude zajištěna možnost případných operativních
úprav pravidel v návaznosti na specifika hospodaření daného roku.
Městský obvod může v případě hospodaření v rozpočtovém provizoriu využít pravidla
schválená v zastupitelstvu města. Tato pravidla budou univerzální a budou směrnicí stanovena
jako základ pro hospodaření v provizoriu městského obvodu.
Nové znění pátého odstavce má za cíl zajistit dodržení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční
výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria
překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší
výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování
výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování
projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
K bodu 5.:
Formální úprava textu.
K bodu 6.:
Zmírnění podmínky pro zahájení investiční akce městského obvodu, kdy se nově připouští
výjimka z tohoto pravidla za předpokladu, že tuto výjimku (odlišný postup) schválí
zastupitelstvo města.
K bodu 7.:
Změna v příloze č. 3 dle rozhodnutí RMP a ZMP.

K článku 2
Standardní intertemporální ustanovení, řešící přechod na novou dělbu působností obvyklou
metodou, u přenesené působnosti však s výhradou možného odlišného ustanovení ve
zvláštních zákonech.
Účinnost je stanovena k počátku 1. srpna 2018.
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