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Text usneseni RM:

Rada |. doporučuje Zlvl

schválit rozpočtové provizorium města Příbram na rok 2019 vtomto znění: „Do schválení rozpočtu

se hospodaření města Příbram, včetně zřízených fondů města Příbram. řídí posledním upraveným

rozpočtem z předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené

kompetentními orgány a hradit závazky zuzavřených smluv. Příspěvky vlastním příspěvkovým

organizacím budou poskytovány ve výši příspěvku poskytnutého v daném období předchozího roku.“

ll. u k l á d a

Odboru vnitřních věcí zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram

dne 10.09.2018.

Napsal: Jana Rychlá

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje — neschvaluje rozpočtové provizorium města Příbram na rok 2019 vtomto znění: „Do

schválení rozpočtu se hospodaření města Příbram, včetně zřízených fondů města Příbram, řídí

posledním upraveným rozpočtem zpředchozího roku, navíc lze vrámci rozpočtového provizoria

financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv. Příspěvky

vlastním příspěvkovým organizacím budou poskytovány ve výši příspěvku poskytnutého vdaném

období předchozího roku."

Důvodová zpráva:

Na základě ustanovení zákona č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ve znění pozdějších předpisů je obec povinna sestavit rozpočtové provizorium, nebude-li rozpočet

schválen před 1. lednem rozpočtového roku 15,13 odst. (1 ).

Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni

ina úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných zúzemních

rozpočtů stanoví zastupitelstvo obce pro hospodaření obce -5 13 odst. (3).

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

rozpočtu po jeho schválení - g 13 odst. (5).

v období do schválení rozpočtu města Příbram, včetně rozpočtu zřízených fondů města Příbram na

rok 2019 se bude rozpočtové hospodaření města řídit pravidly rozpočtového provizoria. V podmínkách

rozpočtového provizoria budou hrazeny výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky

vyplývající zuzavřených smiuv, příspěvky zřizovatele zřízeným organizacím a nejnutnější výdaje

na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování obce.

Příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím budou v roce 2019 poskytovány ve výši příspěvku

poskytnutého v daném období předchozího roku.

Případné příjmy průtokových dotací budou převáděny příspěvkovým organizacím neprodleně

bez ohledu na rozpočtové provizorium.


