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Na základě § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů navrhuje finanční odbor zastupitelstvu města projednat a schválit pravidla
rozpočtového provizoria. Veškeré příjmy a výdaje realizované v souladu s tímto provizoriem
se po schválení rozpočtu na rok 2017 stávají příjmy a výdaji rozpočtu Města Benešov nad
Ploučnicí.

V období rozpočtového provizoria musí být zajištěny tyto činnosti:















výkon státní správy
plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech
splátky úvěrů
povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů
povinnosti vyplývající pro město z obecně závazných vyhlášek
platby daní
odvod vratek k rámci finančního vypořádání
odvrácení vzniku škody na majetku obce (řešení situací po živelné pohromě, řešení
náhlých havarijních stavů)
pokračování realizovaných investičních akcí z minulých let
zahájení nových investičních akcí dle rozhodnutí zastupitelstva do doby schválení
rozpočtu
čerpání dotací přijatých před schválením nového rozpočtu s tím, že jejich čerpání se
řídí příslušnými dotačními pravidly, uzavřenou smlouvou. Výdaje, které budou
pokryty z dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu jiných územních samosprávných
celků nejsou omezeny maximálním čerpáním. Jejich čerpání je určeno konkrétními
podmínkami poskytnuté dotace
transfery (příspěvky) zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1/12 rozpočtu roku
2016.

Výdaje na zajištění provozu města budou uvolňovány ve výši schváleného rozpočtu minulého
roku.
Příjmy jsou v období rozpočtového provizoria přijímány dle vyhlášek, zákonů, dohod, smluv a
plánů včetně příjmů, jejichž prodlení by mělo za následek trvalou ztrátu příjmu.
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Důvody pro schválení rozpočtového provizoria na rok 2017

Rozpočtování EU-projektů
Zákon č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů ukládá v § 11, (2) povinnost rozpočtovat na příslušný kalendářní rok stanovený
objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu
Evropské unie v případě, že se územní samosprávný celek (dále jen ÚSC) podílí na realizaci
programu nebo projektu Evropské unie. Pokud ÚSC zpracuje a schválí rozpočet v rozporu
s výše uvedeným paragrafem, dopouští se tím správního deliktu (§ 22a (2), písm. a) zákona
250/2000 Sb.)
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je smlouva uzavírána, resp. rozhodnutí o poskytnutí
dotace (dále jen ROPD) vydáno v roce předcházejícímu roku, v němž se má projekt
realizovat, musí být příslušné prostředky obsaženy již v návrhu rozpočtu. V opačném případě
dochází ke správnímu deliktu.
Dne 18. 11. 2016 byla zaslána v systému „MS 2014“ městu depeše s informací, že naše
žádost o dotaci v rámci projektu „Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí“ byla
doporučena k financování a splnila podmínky pro vydání právního aktu. Tímto městu vznikla
povinnost dodržet ustanovení zákona 250/2000 Sb., což znamená zabezpečení financování
projektu, který bude probíhat formou ex-post plateb (zpětné proplacení příjemcem již
uskutečněných výdajů). Město má tedy povinnost společně s rozpočtováním vlastní dotace
zahrnout i výdaje související s projektem (jak kryté z dotace, tak hrazené z vlastních zdrojů).
Jelikož se jedná o finančně náročný projekt, město musí zajistit předfinancování celého
projektu prostřednictvím úvěru.
Jedná se o složitou situaci, kdy je třeba vyřešit časový interval mezi ROPD, uzavřením
smlouvy, pro jejíž uzavření by již mělo být smluvně ošetřeno financování (měla by být
schválena smlouva o přijetí úvěru).
Úvěr může být do rozpočtu zapracován až po schválení smlouvy o přijetí úvěru (schvaluje
zastupitelstvo města) a podpisu oběma stranami, z tohoto důvodu nemohou být
rozpočtovány výdaje určené ke krytí projektu.
Tímto navrhujeme schválení rozpočtového provizoria na rok 2017.
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Závaznými ukazateli v rámci rozpočtového provizoria jsou:

Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí, z. s., (dále jen MSK), Sokolský vrch 276,
Benešov nad Ploučnicí, IČO: 14866544
Rodinné centrum Medvídek v Benešově nad Ploučnicí, z. s. (dále jen RC), Opletalova 673,
Benešov nad Ploučnicí, IČO: 22672958
MSK a RC Medvídek - podány žádosti o dotaci na rok 2017 (v souladu se zákonem č. 24/2015
Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
viz přílohy)
Jelikož jsou oba spolky napojeny na rozpočet města, spravují městský majetek a bez
finančních prostředků poskytnutých městem by nebyly schopny uhradit náklady na energie a
provoz, stanovuje zastupitelstvo města jako závazný ukazatel rozpočtového provizoria dotaci
oběma spolkům ve výši 1/12 měsíčně z rozpočtu roku 2016 do doby schválení rozpočtu na
rok 2017.

Příloha č. 1 Žádost o dotaci MSK Benešov nad Ploučnicí
Příloha č. 2 Žádost o dotaci RC Medvídek

Vypracovala: Bc. Lenka Sluková, vedoucí finančního odboru
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