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Článek 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ a PŮSOBNOST 
 
Podle zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění, 
nebude-li rozpočet města Milevska schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se 
rozpočtové hospodaření města Milevska v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového 
provizoria – viz článek 2. 
Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření města Milevska i po dobu pozastavení 
výkonu usnesení zastupitelstva. 
Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (§ 17, zákona 
č. 23/2017 Sb. v platném znění) nesmí měsíční výdaje města stanovené v pravidlech 
rozpočtového provizora překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí 
rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se 
zvýšením financování výdajů stanovených jinými zákonem nebo v případě výdajů z důvodu 
předfinancování projektu spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Pokud není opatření 
podle zákona o rozpočtové odpovědnosti aktivováno, pravidlo jedné dvanáctiny se nepoužije. 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizora se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
Schválená pravidla se zveřejňují na internetových stránkách města Milevska a úřední desce. 
Tato pravidla stanovují postup, pokud z jakéhokoliv důvodu nebude odsouhlasen v zákonné 
normě schválený rozpočet města Milevska. 
 

Článek 2 – PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA 
Do schváleného rozpočtu se hospodaření města Milevska řídí posledním upravených rozpočtem 
předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria: 

a) hradit závazky ze smluv uzavřených do 31.12. předchozího roku, 
b) zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se 

rovněž dotace na volby), 
c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů, vratky a odvody dotací, 
d) realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví; výdaje na 

základě pravomocného rozhodnutí; výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu (např. 
platba daní, pokut, penále apod.), 

e) realizovat finanční vztahy s nově zřízenou příspěvkovou organizací, 
f) přijetí a odeslání průtokových dotací příspěvkovým organizacím. 

 
Pravidla se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit vždy do doby schválení 
rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku. 
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Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Pravidla nabývají účinnosti prvním pracovním dnem následujícím po jejich schválení 
zastupitelstvem města. 
Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Milevsko dne………., usnesením č. ……. 
 
 
 
Milevsko ………….2019 
 
 
_____________________  
Ing. Ivan Radosta 
starosta města Milevsko 


