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Pravidla rozpočtového provizoria města Nejdku

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA MĚSTA
NEJDKU
Zastupitelstvo města Nejdku se usneslo na této směrnici č. 3/2014 Pravidla rozpočtového
provizoria města Nejdku.
Čl. I
Legislativní rámec
§ 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. II
Pravidla rozpočtového provizoria
1. V případě, že nebude schválen rozpočet města Nejdku před 1. lednem rozpočtového
roku, budou pro hospodaření města Nejdku platit tato pravidla rozpočtového
provizoria:
 provozní výdaje města Nejdku mohou být čerpány měsíčně do výše 1/12
skutečnosti předchozího roku, a to na všech odborech městského úřadu a
příspěvkových organizacích,
 nebudou propláceny žádné odměny ze mzdových prostředků,
 budou v plné výši hrazeny závazky vyplývající z uzavřených smluvních
vztahů (úvěry, leasingové splátky, pojistné, pečovatelská služba „S námi
doma“ atd.), závazky vůči státu (daně, poplatky, odvody),
 výdaje města Nejdku na provoz zimního stadionu, na údržbu běžeckých tras,
na kulturní akce konané v době rozpočtového provizoria a dále výdaje města a
příspěvkových organizací za energie mohou být hrazeny do výše upraveného
rozpočtu v předchozím roce,
 závazky z investičních akcí smluvně zabezpečených v předchozích letech a
investiční akce nedokončené nebo nedoplacené, které přechází z minulých let,
budou hrazeny bez omezení,
 během platnosti rozpočtového provizoria je možno uhradit i výdaje na
mimořádné havarijní situace.
2. Rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu města Nejdku po jeho schválení.
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Čl. III
Závěrečné ustanovení
Směrnice nabývá účinnosti dnem 23. 12. 2014 a byla schválena Zastupitelstvem města
Nejdku usnesením č. ZM/29/2/14 dne 22. 12. 2014

…………………………….
Jan Tóth
místostarosta

…………………………….
Ing. Lubomír Vítek
starosta
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