Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2019
Rozpočet je schvalován ZM v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval dle § 12
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele:
1) příjmy: třída 1xxx – Daňové příjmy – jejich celkový objem, třída 4xxx – Přijaté transfery – jednotlivé
položky, ostatní příjmy - paragrafy (třída 2xxx – Nedaňové příjmy a třída 3xxx – Kapitálové příjmy) v rozpočtu označeny tučně,
2) výdaje: paragrafy – v rozpočtu označeny tučně.
Po schválení rozpočtu v ZM se provádí rozpis rozpočtu neprodleně. Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle
podrobné rozpočtové skladby = položky. Rozpis rozpočtu provádí odbor finanční ve spolupráci s kanceláří tajemníka.
Ke každému řádku rozpisu rozpočtu bude doplněno organizační číslo (ORG), případně organizační jednotka (ORJ).
1. Rozpočtová opatření1) provádí ZM v případech, kdy se budou měnit závazné ukazatele schváleného rozpočtu
nebo RM v rozsahu udělených pravomocí ZM (mění se celkový objem rozpočtu). Při provádění rozpočtového
opatření ZM bude návrh rozpočtového opatření předložen k vyjádření finančnímu výboru ZM. Rozpočtové
opatření provedené RM bude dáno na vědomí finančnímu výboru ZM a na příštím zasedání i zastupitelstvu města.
2. ZM uděluje souhlas RM v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
s prováděním rozpočtových opatření v těchto jednotlivých případech:
a) Změny rozpočtu, kdy se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se měnil celkový objem
rozpočtu, tj. přesun mezi paragrafy v celkovém objemu do 0,5 mil. Kč. Výjimku tvoří případy, kdy
rozpočtovému opatření musí předcházet rozhodnutí ZM o právním jednání dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění.
b) Změny rozpočtu, kdy se celkový objem rozpočtu zvyšuje:
- v případě zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů do příjmů (např. přijatá
dotace, příjmy ze sdílených daní) a následné zařazení do výdajů včetně zapojení vlastních zdrojů města
(spoluúčast), bez omezení výše peněžních prostředků; RM rozhoduje o uzavření smlouvy o přijetí dotace,
- v případě zapojení finančních prostředků od fyzických nebo právnických osob do příjmů a do výdajů
rozpočtu, bez omezení výše peněžních prostředků.
c) Vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů, bez omezení
výše peněžních prostředků. Objem rozpočtu se tímto opatřením snižuje. Toto opatření může RM učinit pouze
v závěru roku, kdy nelze z časových důvodů svolat ZM.
d) V případě nutného výdaje na zajištění chodu města či úřadu, bez omezení výše peněžních prostředků:
- v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod,
- když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z pozdní úhrady,
- úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů, plnění peněžní povinnosti uložené
pravomocným rozhodnutím a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je sice nezbytné,
ale má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
3. Za provedení rozpočtového opatření se nepovažuje změna rozpisu rozpočtu, tj. přesun na položkách v rámci
konkrétního paragrafu, či přesun mezi třídou 1xxx – Daňové příjmy, Tento přesun provádí správce rozpočtu
po konzultaci s příkazci operací.
Dne: 26.11.2018

Zpracovaly: Jana Panochová, Ing. Lenka Forýtková
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) § 16 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Použité zkratky: ZM – Zastupitelstvo města Pohořelice, RM – Rada města Pohořelice.

