Pravidla rozpočtového provizoria města Třeboně
Pokud není před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet města, stanovují se pro všechna
odpovědná místa (ORJ), která jsou součástí rozpočtu města Třeboně, následující závazná pravidla
rozpočtového provizoria (RP) a platí do doby schválení rozpočtu města pro příslušný rozpočtový rok.
Rozpočtové provizorium se stanoví k zajištění plynulého rozpočtového hospodaření města a
právnických osob financovaných z jeho rozpočtu.
1. Provozní výdaje plynoucí z výkonu přenesené a samostatné působnosti jsou omezeny pouze na
nejnutnější platby a úhrady týkající se zejména
a) městem uzavřených minulých smluvních vztahů,
b) zajištění nezbytných provozních potřeb (platy a mzdy včetně souvisejících výdajů, nákupy vody,
paliv, energií, PHM, služby pošt, telekomunikací, poradenské služby, služby peněžních ústavů,
nájemné, nutné opravy, cestovné).
2. Příspěvky na provoz zřizovaných organizací jsou poskytovány měsíčně ve výši
dvanáctiny) ročního schváleného rozpočtu příspěvků předchozího rozpočtového roku.
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3. Výdaje na dluhovou služby (splátky jistin a úroků z úvěrů a půjček) jsou prováděny dle platných
splátkových kalendářů.
4. Výdaje na investiční akce budou čerpány dle již uzavřených smluv (vč. závazků vztahujících se
k dotačním projektům). Financování nových investičních akcí bude prováděno až po jejich schválení
zastupitelstvem města, s výjimkou havarijních situací bezprostředně ovlivňujících základní
fungování města, kdy je schválení jejich financování v kompetenci rady města.
5. Kromě mimořádných sociálních výpomocí a příspěvků na provoz pečovatelských služeb nejsou
v období RP poskytovány prostředky v rámci grantové a dotační politiky města (v období provizoria
neplatí zásady grantové a dotační politiky).
6. Nejsou vypláceny mimořádné odměny, nakupovány dary a poskytovány půjčky.
7. Pravidla RP se nevztahují na dotace, přidělené městu z vyšších rozpočtů na konkrétní předem
určené použití (město je s nimi povinno hospodařit zásadně v souladu s pokyny a rozhodnutím
poskytovatele). Nevztahují se rovněž na městem přijaté dary s účelovým určením.
8. Po dobu trvání RP bude zastupitelstvu města na každém zasedání předkládáno plnění příjmů a
výdajů města za uplynulé období.
9. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
10. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Třeboně, číslo usnesení 19/2018-2 ze dne
10.12.2018 a nabývají účinnosti dnem 01.01.2019.
V Třeboni dne 12.12.2018
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