.

Pravidla rozpoctového

provizoria na rok 2012

Na základe ustanovení zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znení a § 13 zák. 250/2000 Sb. o
rozpoctových pravidlech územních rozpoctu, v platném znení, není-Ii rozpocet schválen pred 1.
lednem rozpoctového roku, rídí se hospodarení mesta v dobe do schválení rozpoctu pravidly
rozpoctového provizoria. Pravidla rozpoctového provizoria musí být stanovena tak, aby nedošlo
k narušení plynulosti hospodarení mesta a to nejen na úrovni vlastních orgánu mesta, ale i
príspevkových organizací a dalších subjektu závislých na rozpoctu mesta. V dobe rozpoctového
provizoria, tedy v dobe kdy není schválen rozpocet musí být zabezpecen bezproblémový chod
mestského úradu a celého mesta.
Na základe výše uvedeného predkládá rada mesta zastupitelstvu
rozpoctového provizoria na rok 2012.

k projednání návrh pravidel

Pravidla rozpoctového provizoria na rok 2012 potrebná k zajištení plynulosti hospodarení mesta:
Rozpoctové príjmy
1) Rozpoctové príjmy v období rozpoctového provizoria budou inkasovány v souladu s platnými
predpisy bez omezení a stanovení limitu - což znamená, že príjem na daních, dotacích a
nedanových príjmech není nijak omezen
Rozpoctové výdaje
2) Plnení na základe smluvních vztahu vzniklých v predchozích letech - predstavuje napr.
úhrady dodavatelských faktur za energie, plyn, vodné, stocné, telekomunikacní výdaje, svoz
komunálního odpadu ale i splátky jistin a úroku z prijatého úveru apod.
3) Zajištení povinností vyplývajících z pracovne právních vztahu - zajištení výplat mezd, úhrady
povinného pojištení z mezd, príspevku penzijního pojištení apod.
4) Zajištení povinností vyplývajících z obecne závazných právních predpisu tj. odvody vratek
z rocního financního vyporádání
5) Zabezpecení nejnutnejších výdaju pro chod mestského úradu, verejné zelene - zimní údržby
komunikací, odpadového hospodárství a ostatních složek mesta
6) Zabezpecení chodu hospodarení zrizovaných organizacních složek mesta a príspevkových
organizací - jedná se o zabezpecení chodu materské a základní školy, mestské knihovny a
pecovatelské služby
7) Odvrácení vzniku škody na majetku mesta - jedná se o rešení náhlých havarijních stavu,
živelných pohrom apod.
8) Realizace investicních akcí, které již probíhají i nových - jedná se o akce Splašková
kanalizace v Zásmukách a Rekonstrukce námestí v Zásmukách, první akce je v plném behu a
druhá by se mela realizovat v príštím roce. Financní plnení bude zajišteno z dotací,
predpokládaného úveru i z vlastních prostredku
Rozpoctové príjmy a výdaje uskutecnené v období rozpoctového provizoria se stávají príjmy a
výdaji rozpoctu po jeho schválení.
Pro hospodárskou cinnost mesta do doby schválení plánu se navrhují tato pravidla:
1) Výnosy se budou uskutecnovat bez omezení
2) Náklady se budou uskutecnovat k zajištení povinností vyplývajících z pracovne právních
vztahu a další náklady v rámci bežného provozu neinvesticního rázu.
Mimorádné situace, které by vyžadovaly financní plnení neuvedené v pravidlech a vzniklé v období
rozpoctového provizoria bude rešit zastupitelstvo mesta.

Schváleno Usnesením ZM c.j. 7/2011 ZM dne 21.12. 2011.

