Město Mikulov

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
V souladu s ust. § 13 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, ZM Mikulov stanovuje tato pravidla rozpočtového
provizoria s účinností od 1. 1. 2019 do doby schválení rozpočtu města Mikulov na r. 2019.
1. Město hradí v období rozpočtového provizoria pouze nejnutnější výdaje zabezpečující
provoz městského úřadu, města a organizačních složek, přičemž dbá na hospodárné
vynakládání finančních prostředků. Pokud to zákonné nebo smluvní povinnosti neurčují
jinak, čerpají se měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok
2018. Odměny členům ZM budou měsíčně vypláceny v souladu s usnesením ZM ze dne
13. 12. 2018.
Nebudou zahajovány nové investiční akce, nebude pořizován nový dlouhodobý majetek.
Nebudou uzavírány nové smluvní vztahy.
Vyjma:
 havárie,
 projekty financované z prostředků EU, popř. financované z jiné dotace, jejichž
realizace byla schválena, ale akce v r. 2018 nebyla zahájena. U těchto akcí bude realizace
probíhat v souladu s podmínkami příslušné dotace tak, aby byl dodržen harmonogram
projektu,
 úhrada kupní ceny - Areál BORS Holding. s.r.o. na ul. Jiráskova:

Pozemek parc. č. 1990/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra 2682 m2
Pozemek parc. č. 1990/2, druh pozemku: ostatní plocha -manipulační plocha, výměra 159 m2,
Pozemek parc. č. 1990/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o výměře 725 m2 jehož součástí je
budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba pro dopravu,
Pozemek parc. č. 1990/4, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2, součástí pozemku
je budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba pro dopravu,
Pozemek parc. č. 1992/1, druh pozemku: ostatní plocha –manipulační plocha o výměře 567 m2

v souladu s kupní smlouvou schválenou ZM dne 13. 12. 2018.
Údržba majetku bude zajišťována formou nezbytného servisu a nezbytných oprav.
K financování výdajů sociálního fondu lze použít zůstatek fondu k 31. 12. 2018.
Budou hrazeny závazky plynoucí z platných uzavřených smluv a výdaje na investiční
rozpracované akce zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo přecházející do r. 2019.
Budou hrazeny splátky úvěru dle platných úvěrových smluv.
2. Město poskytne neinvestiční příspěvky na provoz vlastním příspěvkovým organizacím
v měsíčním objemu 1/12 upraveného příspěvku na provoz pro r. 2018 bez účelových
příspěvků tj. měsíčně :
Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6

117.000 Kč

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E
Základní škola Mikulov, Valtická 3
Mikulovská sportovní , příspěvková organizace
G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

100.000 Kč
258.000 Kč
280.000 Kč
287.000 Kč
481.000 Kč

3. Výdaje z finančního vypořádání a další účelové výdaje, které jsou odvozeny od dotací ze
státního rozpočtu, rozpočtu JMK , EU nebo obdobných zdrojů, budou čerpány bez limitu,
dle potřeb. Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace.
4. Rozpočtové příjmy v období rozpočtového provizoria budou inkasovány v souladu
s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu.
5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

V Mikulově dne 13. 12. 2018

Rostislav Koštial
starosta města

