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Důvodová zpráva 
 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v pl. znění v § 13 stanoví: 
 

(1) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové 

hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. 

(2) Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní 

úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných 

z územních rozpočtů stanoví: 
a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje, 

b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce, 

c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí. 

(3) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení.  
 

Rozpočet města Jablonce nad Nisou na rok 2017 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města 

až v roce 2017. Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria. 

 

Pravidla hospodaření města Jablonce nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2017 

 
1) Do doby schválení rozpočtu na rok 2017 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje 

jednotlivých odborů ve výši stanovené v tabulce č. 1, investiční výdaje se budou čerpat dle 

uzavřených smluv. Limit na čerpání neinvestičních výdajů je zhruba ve výši 1/12 upraveného 

rozpočtu na rok 2016.  

2) Do doby schválení rozpočtu na rok 2017 nebudou zahajovány v roce 2017 nové investiční akce. Je 
možné hradit investiční výdaje finančně kryté rozpočtem roku 2016, které přejdou přechodem 

financování do rozpočtu roku 2017. 

 

Tabulka č. 1  

Stanovené max. měsíční limity čerpání neinvestičních výdajů 
(v tis. Kč) 

  ORJ Schválený rozpočet 

neinvestičních 

výdajů v roce 2016 

Upravený rozpočet 

neinvestičních 

výdajů v roce 2016 

Limit max. měsíčních 

neinvestičních výdajů 

v roce 2017 

Městská policie 0999 28 818 28 818 2 500 

Kancelář tajemníka 1000 133 909 144 752 12 500 

Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví 

3000 
20 485 25 955 2 500 

Odbor humanitní 4000 132 311 129 550 11 000 

Odbor ekonomiky 5000 95 666 102 532 9 000 

Odbor správy 

majetku 

6000 
217 434 243 508 20 500 

Odbor územního a 

hosp. rozvoje 

7000 
32 147 33 856 3 000 

Odbor stavební a 

životního prostředí 

8000 
552 806 100 

Kancelář primátora 9000 13 195 13 839 1 500 

CELKEM   
674 517 723 616 62 600 

Poznámka:  upravený rozpočet = rozpočtové změny ze dne 10. listopadu 2016 

neinvestiční výdaje odboru ekonomiky zahrnují i financování, tj. splátky jistin úvěrů a odečteny jsou rezervy 

 

Finanční výbor na svém zasedání dne 5. prosince 2016 projednal předložená pravidla 
rozpočtového provizoria města Jablonce nad Nisou pro rok 2017 a doporučuje 
zastupitelstvu města je takto schválit. 


