Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015
1. „Finančními limity“ se rozumí Návrh rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2015 v
paragrafovém znění, předložený zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 08.09.2014 a
upravený dle požadavků zastupitelstva města vzniklých při projednávání kteréhokoliv
bodu jednání zastupitelstva města tento den (dále „Rozpočet 2015“)
2. Příjmy:
a) Městu poskytnuté účelové transfery (dotace) budou převáděny na příjemce dle
dotačních podmínek za účelem realizace dotační akce.
b) Pro ostatní příjmy nejsou nastaveny žádné omezující podmínky.
3. Běžné výdaje:
a) Běžné výdaje z uzavřených smluvních vztahů, schválených k 31.12.2014, budou
uvolňovány dle podmínek uvedených ve smlouvě.
b) Zálohy příspěvkovým organizacím a správcům majetku města mohou být poskytnuty
v objemech odpovídajících ¼ návrhu Rozpočtu 2015 pro každé započaté kalendářní
čtvrtletí.
c) Výdaje na sezónní práce (např. zimní údržbu) je možné čerpat v odpovídajících
měsíčních podílech ku Rozpočtu 2015.
d) Ostatní běžné výdaje je možné čerpat v objemu 1/12 Rozpočtu 2015 za každý započatý
kalendářní měsíc.
4. Kapitálové výdaje:
a) Kapitálové výdaje v celkové hodnotě nad 2 mil. Kč (za jednotlivý případ uvedený
v Rozpočtu 2015 jako samostatná akce), které nejsou k 31.12.2014 smluvně ošetřeny,
nebudou zahajovány ani smluvně ošetřeny.
b) Ostatní kapitálové výdaje, pokud se na ně nevztahuje dotační podmínka uvedená
v bodě 2, je možné čerpat v objemu ¼ Rozpočtu 2015 za každé započaté kalendářní
čtvrtletí.
5. Financování:
a) Splátky úvěrů budou prováděny dle smluvních podmínek.
b) Používání peněžních prostředků se řídí platnými předpisy.
c) Snížení portfolia cenných papírů může být provedeno v objemu ¼ Rozpočtu 2015 za
každé započaté kalendářní čtvrtletí.
d) Zhodnocování volných finančních prostředků je prováděno v souladu s usnesením
zastupitelstva města č. 149/XIII. ze dne 5.12.2000 („ZM pověřuje starostu města
rozhodováním o změně portfolia města až do velikosti 20 mil. Kč od platné smlouvy. O tomto
rozhodnutí bude rada města a zastupitelstvo města informováno na nejbližším zasedání“).

6. O případných odchylkách z výše uvedených pravidel rozhodne rada města, která bude o
svém rozhodnutí informovat nejbližší řádné pracovní zasedání zastupitelstva města.
Doporučení pro orgány města, vzniklé po komunálních volbách na podzim 2014:
1.

Všechny další záležitosti tvorby Rozpočtu 2015 budou následně projednávány v orgánech města
v termínech schválených starostou města nebo místostarostou pro ekonomiku tak, aby rozpočtové
provizorium bylo omezeno na co nejkratší dobu.

2.

Do konce roku 2014 bude vhodné radou města schválit rozpočty příspěvkových organizací na rok 2015

3.

Do konce roku 2014, případně v co nejkratším termínu dalšího roku bude vhodné, aby zastupitelstvo města
schválilo vzory smluv o poskytnutí účelových dotací a dále vlastní poskytnutí dotací z Rozpočtu 2015
nejméně těm subjektům, u nichž by jinak mohlo dojít k platební neschopnosti (např. o.p.s. Petrklíč, o.p.s.
Park Rochus, sdružení Region Slovácko, Oblastní charita apod.).

Schváleno Usnesení Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 378/23/ZM/2014/Veřejný ze dne 08.09.2014

