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Zastupitelstvo města Mikulov               

 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne   4. 12. 2019 
 
 
 
 
Bod programu:   PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA na r. 2020 
    

 
Přílohy:  komentář 
  „Pravidla provizoria“ - návrh 
   
    
 
 
Návrh usnesení: 
 
 V ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na r. 2020 v  předloženém znění. 

 
 
 
 
 
 

 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Ing. Klanicová 
 
 
Datum:  26. 11. 2019 

Ing. Klanicová 
vedoucí finančního odboru 
 
 
Datum:   26. 11. 2019 
 

Rostislav Koštial 
starosta města 
 
 
Datum: 26. 11. 2019 

 



 

Finanční odbor 
 
Materiál pro jednání  ZM dne  4. 12. 2019 
 
 
k bodu:  Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 pro město  
  Mikulov 
 
 
Není-li před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet obce, pak se řídí rozpočtové 
hospodaření obce v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.  
 
Institut rozpočtového provizoria je upraven v ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Rozpočtové provizorium slouží k tomu, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření nejen 
obce, ale také obcí zřízených příspěvkových organizací, případně dalších subjektů, které jsou 
na rozpočtu obce závislé. 
Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní 
úrovni obce i u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanovuje 
zastupitelstvo obce. 
Zastupitelstvo obce o pravidlech rozpočtového provizoria rozhoduje usnesením nejpozději na 
posledním zasedání zastupitelstva před daným rozpočtovým rokem.  
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nestanoví konkrétní podobu ani 
náležitosti rozpočtového provizoria, pouze musí být dodržena zásada zajištění plynulosti 
hospodaření. 
 
Pravidla rozpočtového provizoria jsou navrženy tak, aby byla zajištěna plynulost finančního 
hospodaření města, zajištění řádného plnění zákonných povinností a smluvně sjednaných 
závazků. 
Nebudou uzavírány nové smluvní vztahy. 
Nebudou zahajovány nové investiční akce. 
 
Neinvestiční příspěvky příspěvkových organizacím budou poskytovány měsíčně ve výši 1/12 
upraveného rozpočtu 2019 tj. měsíčně: 
 
MŠ Mikulov, Pod Strání      83.300 Kč 
MŠ Mikulov, Habánská    117.200 Kč 
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617    250.000 Kč 
ZŠ Mikulov, Valtická 3    266.700 Kč 
Mikulovská sportovní     283.300 Kč 
G-centrum Mikulov     430.000 Kč 
 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 
 
Zpracovala: Klanicová 
                     
V Mikulově dne   26. 11. 2019 



 

 
 
 
Město Mikulov 
 
 

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 
 
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. 2020 do doby schválení rozpočtu města Mikulov na r. 2020. 
 
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 
4.. 12. 2019. 

 
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. 2019 nebyla zahájena. U těchto akcí bude realizace 
probíhat v souladu s podmínkami příslušné dotace tak, aby byl dodržen harmonogram 
projektu,  
 projekty (investiční akce), jejichž realizace byla schválena, tj. výdaj byl v rozpočtu na r. 
2019, příprava probíhala, ale realizace nebyla zahájena. U těchto akcí budou výdaje kryty 
do výše částky alokované na r. 2019.  
 
  
Údržba majetku bude zajišťována formou nezbytného servisu a nezbytných oprav. 
 
K financování výdajů sociálního fondu lze použít zůstatek fondu k 31. 12. 2019. 

 
Budou hrazeny závazky plynoucí z platných uzavřených smluv a výdaje na investiční 
rozpracované akce zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo přecházející do r. 2020. 

 
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         83.300 Kč 
Mateřská škola Mikulov, Habánská     117.200 Kč 
Základní škola Mikulov, Hraničářů 617  250.000 Kč 
Základní škola Mikulov, Valtická 3     266.700 Kč 
Mikulovská sportovní       283.300 Kč 
G-centrum Mikulov       430.000 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 4. 12. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rostislav Koštial 

starosta města 
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