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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.
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Anotace
Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet města Tišnova na rok 2019 nebude schválen do konce
roku 2018, bude se v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, hospodaření města Tišnova v době od 1.1.2019 do
schválení rozpočtu na rok 2019 řídit pravidly rozpočtového provizoria. Předpokládaný termín
schválení rozpočtu na rok 2019 v ZM je konec ledna 2019.

MĚSTO TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ:00282707

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
V souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, se hospodaření města Tišnova v době od 1.1.2019 do schválení rozpočtu
na rok 2019 bude řídit pravidly rozpočtového provizoria:
- město bude hospodařit s peněžními prostředky tak, aby bylo zajištěno plynulé
hospodaření města
s ohledem na hospodárnost a efektivní vynakládání
rozpočtových prostředků;
-

finanční prostředky budou zabezpečeny z daňových příjmů, nedaňových příjmů,
kapitálových příjmů, přijatých dotací a případného přebytku hospodaření minulých let
nebo úvěru;

-

budou hrazeny závazky města plynoucí z uzavřených smluv či jinak daných závazků
města vůči třetím osobám;

-

do doby schválení rozpočtu na rok 2019 nebudou zahájeny nové investiční akce
s výjimkou investic částečně financovaných dotacemi a u kterých budou současně
schváleny orgány města v rámci veřejných zakázek smlouvy s dodavatelem;

-

v rámci dotačního programu „Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy,
kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a
životního prostředí pro rok 2019“ budou maximálně poskytnuty v následujících
oblastech uvedené finanční prostředky - oblast:
a) sportu a tělovýchovy - 2.050 tis. Kč (činnost: 1.600 tis. Kč, trenéři: 450 tis. Kč)
b) kultury - 550 tis. Kč
c) volnočasových aktivit mládeže - 250 tis. Kč (volnočasové aktivity mládeže: 200 tis. Kč,
podpora pracovníků s dětmi a mládeží: 50 tis. Kč)
d) prorodinných aktivit - 150 tis. Kč
e) ostatní zájmové činnosti - 200 tis. Kč
f) životního prostředí - 150 tis. Kč

-

výdaje města včetně čerpání sociálního fondu budou dosahovat
celkových výdajů upraveného rozpočtu 2018 za kalendářní čtvrtletí;

-

provozní příspěvky příspěvkovým organizacím budou uvolňovány dle výše provozního
příspěvku schváleného na rok 2018;

-

případné výdaje nad rámec rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu mohou být
realizovány pouze po schválení zastupitelstvem města;

-

rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
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