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Návrh na stanovení pravidel rozpočtového provizoria  
 

Důvodová zpráva: 
 

Návrh rozpočtu města Svitavy pro rok 2020 bude předložen ke schválení v 1. čtvrtletí roku 
2020. K zajištění plynulosti hospodaření města, zřízených a založených organizací je třeba do doby 
schválení rozpočtu na rok 2020 stanovit pravidla rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového 
provizoria v oblasti běžných výdajů navrhujeme vymezit ve vazbě na schválený rozpočet roku 
předchozího. V kapitálových výdajích doporučujeme vedle financování rozpracovaných akcí povolit 

i výdaje na smluvně zajištěné akce a akce schválené zastupitelstvem města. U zřízených organizací 

doporučujeme přímo určit výši měsíčního transferu.  
 

v tis. Kč 

 

Organizace Schválený transfer 

na rok 2019 

Měsíční transfer 
- provizorium 2020 

Středisko kulturních služeb města Svitavy            15 267            1 272 

Městské muzeum a galerie ve Svitavách             6 742,8 562 

Městská knihovna ve Svitavách     7 098 592 

Technické služby města Svitav         313,8   26 

Mateřská škola Větrná 11     1 774 148 

Mateřská škola Marie Majerové 13    572   48 

Mateřská škola Milady Horákové 27    894   75 

Mateřská škola Československé armády 9     694   58 

Základní škola a mateřská škola Sokolovská 1  2 778 232 

Základní škola T. G. Masaryka 27             1 131,8 94 

Základní škola Riegrova 4  2 308 192 

Základní škola náměstí Míru 73  1 781 148 

Základní škola Felberova 2  3 048 254 

Základní škola a mateř. škola Svitavy - Lačnov    867   72 

Internátní školní jídelna Svitavy 1 660 138 

Základní umělecká škola Svitavy    353   29 

Středisko volného času Svitavy    819   68 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

pravidla rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2020 takto: 

a) čerpání běžných výdajů měsíčně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2019, 

měsíční transfer pro zřízené organizace ve výši dle předloženého návrhu. Výjimka 

se uplatní v případě periodicky se opakujících a smluvních plateb, u výdajů na 
projekty ve fázi realizace, u výdajů na platy a související výdaje v souladu 

s platnými platovými předpisy a u odměn za výkon funkce členům zastupitelstva 

dle nařízení vlády 

b) čerpání kapitálových výdajů se uplatní u akcí rozpracovaných, smluvně 
zajištěných a dále u akcí schválených zastupitelstvem města  

Z: vedoucí odboru financí  


