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M Ě S T O   P R O S E Č 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

 

 

Na základě ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 

platném znění, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, projednalo a schválilo Zastupitelstvo města Proseč na svém zasedání 

konaném dne 18. 12. 2018 usnesením č. 8/2018 tato pravidla rozpočtového provizoria na období do 

doby schválení řádného rozpočtu města na rozpočtový rok. 

 

• Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové 

hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu pravidly 

rozpočtového provizoria. 

 

• Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

• Schválená pravidla rozpočtového provizoria se zveřejňují podle § 11 odst. 4 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, obdobně. 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

 

1. Rozpočtové příjmy může město realizovat v plné výši v těchto oblastech: 

a. příjmy z vlastního majetku a majetkových práv, 

b. příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec 

pověřena podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z 

vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci obce, 

c. výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, 

d. výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona, 
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e. dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, 

f. dotace z EU a evropských fondů, 

g. dotace z rozpočtu kraje. 

 

2. Rozpočtové výdaje může město realizovat v plné výši v těchto oblastech: 

a. závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony, 

b. výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem, 

c. výdaje zabezpečující provoz městského úřadu a města, včetně nezbytných úhrad za péči o 

majetek, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků, 

d. výdaje na pokračování již zahájených investičních akcí a přípravě nových akcí, tak aby 

nedošlo k prodlení s podáním žádostí o dotace na jednotlivé projekty, 

e. závazky vyplývající z již uzavřených smluvních vztahů a objednávek, z pracovněprávních 

vztahů, daně, poplatky, vratky z finančního vypořádání, nezbytně nutné opravy a údržbu, 

energie, 

f. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím, závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými 

obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost, 

g. splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných výpomocí, 

h. úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů. 

 

3. Rozpočtové výdaje může město realizovat ve výši jedné 1/12 schváleného platného 

rozpočtu za jeden kalendářní měsíc podle platné rozpočtové skladby: 

a. výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí 

o vlastní majetek a jeho rozvoj, 

b. jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální 

nebo jiné humanitární účely. 

 

 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 1. 2019 

 

 

 

 

 

……...............................     ……...............................         

      Miloslav Hurych          Bc. Jan Macháček 

    místostarosta města              starosta města 


