
Vyvěšeno od ………….. do …………… 
 

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva MĚSTA Štíty dne ……………. 

 

MĚSTO Štíty 

 

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM 

na rok 2017 
 

Jelikož rozpočet MĚSTA Štíty nebude schválen před 1. lednem 2017, bude se řídit 

rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu (nejdéle však do 31.3.2017) pravidly 

rozpočtového provizoria podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění. 

 

Rozpočtové provizorium 

V období rozpočtového provizoria MĚSTO Štíty přizpůsobí reálný průběh svých výdajů 

objemu použitelných peněžních prostředků. Musí být zajištěna plynulost finančního 

hospodaření, tzn. plnění zejména zákonných a smluvních povinností. Bude dbáno na 

hospodárnost a efektivní vynakládání prostředků. 

V době platnosti rozpočtového provizoria nesmí výdaje (kromě níže uvedené výjimky)  

přesáhnout částku: 3 868 000,- Kč měsíčně. 

 

Podkladem pro stanovení této částky je „VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ 

ROZPOČTU“ – Fin 2-12 M sestavený k 10/2016. 

 
          Skutečnost k 31.10.2016 

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 25 101 372,42 Kč 

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 13 061 490,26 Kč 

 
Položka 4112 - DOTACE (neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

v rámci souhrnného dotačního vztahu) 
517 000,00 Kč 

CELKEM za 10 měsíců :  38 679 862,68 Kč 

  
Měsíční podíl (v celých tis.) :  3 868 000,00 Kč 

Výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu 

územních samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním. Jejich čerpání je 

určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku. 

 

Hospodaření příspěvkové organizace (Základní škola a mateřská škola Štíty) a organizační 

složky obce (Městská knihovna Štíty) se rovněž řídí rozpočtovým provizoriem. 
 

Po dobu platnosti rozpočtového provizoria se stanoví příspěvek zřizovatele na provoz 

příspěvkové organizace takto :  
 

Základní škola  a mateřská škola Štíty : 735 000,- Kč, tj. 245 000,- Kč / měsíc. 

 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení.  

 

Ve Štítech dne 23.11.2016 

Zpracovala : Pavlína Minářová                                                                              ……………………. 

                              Bc. Jiří Vogel 

                                                starosta   


