
Věc: Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 
- důvod předložení: za zákona 
- dříve přijatá usnesení orgánů samosprávy v této věci: nejsou 
- stanoviska ostatních odborů: nejsou 
- k projednání ZMČ Praha 20 v termínu:  12.12.2016 
- stručný popis materiálu:  
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů par. 13 je 
třeba schválit rozpočtové provizorium, nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem 
rozpočtového roku. 
 
 MČ Praha 20 předpokládá s předložením rozpočtu na rok 2017 ke schválení v 
Zastupitelstvu MČ Praha 20 v únoru 2017. MČ Praha 20 již má připravenou první verzi 
návrhu rozpočtu. V dalším návrhu je počítáno již jen s úpravami, které vzniknou na 
základě skutečného čerpání např. u investic, které přecházejí do následujícího roku, 
spotřeb energií, či konečnou výší financování volnými finančními prostředky na účtech 
MČ k 31. 12. 2016.  
 
Ekonomický odbor proto navrhuje schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 
následovně: 
 

• V období rozpočtového provizoria nebude MČ Praha 20 uzavírat nové smluvní 
vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční 
prostředky. 

• MČ Praha 20 v období rozpočtového provizoria zajistí plynulý chod Městské části 
Praha 20, to zn. plnění závazků, které vyplývají již z uzavřených smluvních 
vztahů vzniklých v minulých letech, úhrady dodavatelských faktur, splnění 
povinností z pracovněprávních vztahů, splnění povinností vyplývajících z 
právních předpisů, řešení havarijních a krizových situací. 

• MČ Praha 20 bude financovat jen takové investiční akce v období rozpočtového 
provizoria, které pokračují to zn. jejich realizace započne před 1.1.2017 a jejichž 
pozastavení by mohlo pro městskou část znamenat zvýšení nákladů. 

• Rada MČ může schválit v době rozpočtového provizoria úhradu nových 
investičních výdajů jen za předpokladu, že se jedná o výdaje související s 
takovou investicí, kde je již schválena dotace na tuto akci anebo se předpokládá, 
že se bude o dotaci žádat. Jiné investiční akce se v době rozpočtového provizoria 
nezačínají.   

• Rozpočtové provizorium platí až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu na 
rok 2017. 

• Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se 
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem MČ Praha 20. 

 


