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TISK  č.  04 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 25.11.2020 
 

Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021 
 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Šárka Jedličková,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Radana Marešová, Jan Pohůnek, Klára 
Uldrichová, Rostislav Vodička, Martina Fejfarová, Hana Dočkalová, Šárka Jedličková, 
Jedličková Šárka, Aleš Kašpar, Miloslava Tůmová 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 - pravidla rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2021 do data schválení 
rozpočtu na rok 2021 v následujícím znění: 
1. provozní výdaje budou hrazeny měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu roku 2020, 
2. provozní příspěvky zřizovaných příspěvkových organizací budou poskytovány 
měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu roku 2020 s výjimkou provozního příspěvku nové PO 
Školní stravování, kde 1/12 bude stanovena z návrhu rozpočtu na rok 2021,   
3. investiční výdaje budou hrazeny u schválených akcí dle uzavřených smluv a dle 
schválených objednávek, 

4. vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se 
zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z 
důvodu financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Je předložen návrh na schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021 do 
doby schválení rozpočtu na rok 2021. Možné čerpání je navrženo ve výši 1/12 za 
měsíc, neboť termín předpokládaného projednání a schválení rozpočtu je únor 2021. 
1/12 rozpočtu roku 2020 umožní bezproblémový chod úřadu, pokračování 
financování schválených investic, uzavírání smluv na akce spolufinancované z 
dotací. Do schváleného rozpočtu bude možné zapracovat skutečnou výši 
neuhrazených investic z roku 2020. 
Poznámka ze zákona 250/2000 Sb.: Při uplatnění opatření podle zákona o 
pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční výdaje územního 
samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit 
jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší 
výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 
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financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu 
předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučuje souhlasit s pravidly rozpočtového provizoria. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
Zabezpečí chod úřadu do doby schválení rozpočtu na rok 2021. 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 

 

 
 


