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Věc: Rozpočtové provizorium na rok 2018

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č.1: Duvodova_zprava_rozpoctove_provizorium

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Moravcová Hana

1) schvaluje

pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018:    

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

2. 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.

3. MČ Praha 20 bude financovat jen takové investiční akce v období rozpočtového
provizoria, které pokračují to zn. jejich realizace započne před 1.1.2018 a jejichž
pozastavení by mohlo pro městskou část znamenat zvýšení nákladů.

4. 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.

5. Rozpočtové provizorium platí až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu na rok
2018.

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

2) bere na vědomí

porušení rozpočtového provizoria je považováno za správní delikt, za který hrozí pokuta
až do výše 1 mil. Kč.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.



3) ukládá

dodržovat pravidla rozpočtového provizoria až do schválení rozpočtu městské části Praha
20 zastupitelstvem.

1. Zodpovídá: Městská část Praha 20,

 
Projednáno s: Finanční výbor
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Zpracováno dne 07.12.2017
 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.


