Pravidla rozpočtového provizoria města Strakonice
V souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválila Rada města Strakonice dne 10. 7. 2019
usnesením č. 6417/2019 nové znění Pravidel rozpočtového provizoria s platností od
11. 7. 2019. Zároveň se ruší Pravidla rozpočtového provizoria ze dne 19. 12. 2018, včetně
jejich doplnění ze dne 6. 3. 2019.
Hospodaření města Strakonice se dle těchto Pravidel bude řídit do doby schválení rozpočtu
města Strakonice na rok 2019.
1. Příjmy
Realizace příjmů probíhá v plném rozsahu v souladu s činností města Strakonice a jeho
orgánů.
2. Výdaje
a) Celkové výdaje mohou být čerpány měsíčně maximálně do výše 1/12 celkového objemu
skutečných výdajů roku 2018 (nevyčerpaný zůstatek 1/12 v daném měsíci lze čerpat
vždy v měsících následujících), se zahrnutím následujících priorit:
- plnění povinností stanovených zákonem, zejména činnosti spojené s výkonem státní
správy,
- plnění závazků (vyplývajících ze smluv a objednávek) uzavřených v předchozích
letech či přijatých usnesení v předchozích letech,
- zajištění nezbytných potřeb pro běžný provoz úřadu a běžný provoz a údržbu
majetku města,
- zajištění nezbytných potřeb provozu městem zřízených příspěvkových organizací
(poskytování příspěvků na provoz ve výši 1/12 schváleného, popřípadě upraveného
rozpočtu pro rok 2019),
- příspěvkovým organizacím lze ve výjimečných případech měsíčně poskytnout
příspěvek na provoz nad rámec 1/12 schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu
pro rok 2019 tak, aby byl zajištěn plynulý chod organizace, maximálně však do výše
schváleného, popřípadě upraveného rozpočtu roku 2019.
Nad rámec 1/12 celkového objemu skutečných výdajů roku 2018 (dle bodu a) mohou
být hrazeny do výše disponibilních zdrojů města pouze výdaje:
- na řešení havarijních stavů, nebezpečí vzniku škody a dopadů živelných událostí,
- na řešení výdajů stanovených jiným zákonem,
- k realizaci účelu přijatých dotací, darů či návratných výpomocí v souladu
s podmínkami poskytovatele, a to po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace či
po přijetí dotačních prostředků z jiných veřejných rozpočtů, v případě průtokových
dotací příspěvkovým organizacím bude o částku dotace navýšen jejich měsíční limit,
- k zajištění předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie
a jiných veřejných rozpočtů v souladu s rozhodnutím řídícího orgánu, o tyto výdaje
bude v případě příspěvkových organizací navýšen jejich měsíční limit.
b) V době rozpočtového provizoria je pozastaveno poskytování věcných darů v hodnotě
nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě
v jednom kalendářním roce a poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad
50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
c) V době rozpočtového provizoria je pozastaveno zahajování nových investičních
záměrů, pokud nejde o dokončování již zahájených akcí v souladu s usneseními či
smluvními závazky předchozích let nebo o financování projektů spolufinancovaných

z rozpočtu EU a jiných veřejných rozpočtů. Realizovat lze i takové investice, o jejichž
realizaci bylo z ekonomických či jiných závažných důvodů jmenovitě rozhodnuto radou
města na základě doporučení městského úřadu a příslušných komisí. Investice lze
realizovat do výše disponibilních prostředků města.

3. Financování
Splátky úvěrů a půjček budou realizovány dle platných splátkových kalendářů.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu roku 2019 po jeho schválení.

