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Text usnesani RM:
Rada

doporučuje ZM

schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2018—2020.

Napsal:

Jana Rychíá

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje )( neschvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Příbram na léta 2018—n2020.

Důvodová zpráva:
Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem
a střednědobýrn výhíedern rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního
samosprávného celku pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na
základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po
roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní
údaje o příjmech a výdajích, o dtouhodobých závazcích a pohledávkách,
& potřebách díouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se
na hospodaření územního samosprávného cešku po celou dobu trvání závazku.
V současné době má město Příbram schválený „Rozpočtový výhled města na
schválilo Zastupitelstvo města Příbram svým usnesením č. 862ř2014ÍZM dne

o finančních zdrojich
uvedou jejich dopady
rok 2015-2017“. který
22.09.2014 dle tehdy

platného znění zákona č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Při tvorbě nového návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Příbram na léta 2018-2020 se
vychází z novelizace zákona č. 2502000 Sb., neboť ve Sbírce zákonů byty dne 06.02.2017
uveřejněný zákony upravující pravidla rozpočtové odpovědnosti, které nabyly účinnosti 15. dnem po
vyhlášení, tj. od 21.02.2017. Jedná se o zákon č. 233201? Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
a zákon č. 24í2017 Sb., kterým se mění některé zákony vsouvislosti s přijetím právní úpravy
rozpočtové odpovědnosti. Novelizací zákona č. 250í2000 Sb., o rozpočtových pravidíech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dochází v oblasti schvalování střednědobého výhledu města
ke dvěma hlavním změnám, zejména jde o nahrazení termínu „rozpočtový výhled“ termínem
„střednědobý výhled rozpočtu“ (5 3). dále rozšíření povinnosti zveřejňování jeho návrhu na

internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájeníjeho projednávání
na zasedání zastupitelstva (€; 3 odst 3) a následně zveřejnění střednědobého výhledu města
nejpozději do 30 dnů po jeho schválení zastupiteli města až do schválení nového (& 3 odst.4).

Příloha: Střednědobý výhled rozpočtu města na rok 2018—2020

