
 
 

Zastupitelstvo městské části Praha-Lysolaje se usneslo dne 31. 10. 2018 vydat podle 

§ 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, tato: 

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Městská část může přistoupit 

ke schvalování svého rozpočtu 

až po schválení rozpočtu hlavního města 

Prahy. Nebude-li rozpočet městské části 

schválen před 1. lednem rozpočtového 

roku, řídí se hospodaření městské části 

v době do schválení jejího rozpočtu 

těmito pravidly rozpočtového 

provizoria. 

 (2) Základním dokumentem, z něhož 

stanovení jednotlivých částek 

rozpočtového provizoria vychází je vždy 

poslední upravený rozpočet schválený 

Zastupitelstvem městské části 

v předchozím roce (dále jen „schválený 

rozpočet“). 

(3) Rozpočtový rok je shodný s rokem 

kalendářním. 

§ 2 

Plynulost finančního hospodaření 

 

(1) Městská část v období rozpočtového 

provizoria přizpůsobí reálný průběh 

svých výdajů skutečnému objemu 

použitelných peněžních prostředků. 

(2) Běžné výdaje budou měsíčně čerpány 

maximálně do výše 1/12 schváleného 

rozpočtu s tím, že maximální výše 

čerpání za čtvrtletí je 1/4 schváleného 

rozpočtu. 

(3) Výdaje na investice budou čerpány 

pouze ty, ke kterým se městská část 

smluvně zavázala v předchozím roce, a 

byly zapracovány v posledním 

schváleném rozpočtu. Ostatní výdaje na 

investice budou čerpány vždy až 

po jejich jmenovitém schválení, včetně 

uvedení částky, Zastupitelstvem městské 

části. 

(4) Rozpočtové příjmy a výdaje 

uskutečněné v době rozpočtového 

provizoria se stávají příjmy a výdaji 

rozpočtu po jeho schválení. 

§ 3 

Předmět úpravy 

 

(1) Čerpání výdajů, které nejsou 

zahrnuty ve schváleném rozpočtu, je 

městská část oprávněna realizovat pouze 

v případě nezbytně nutném k odvrácení 

či odstranění následků havárií, škod, 

živelných katastrof a podobných 

nepředvídatelných událostí.  

(2) Mimořádné čerpání výdajů bude 

Zastupitelstvu městské části předloženo 

na nejbližším zasedání. 

§ 4 

Účinnost 

 

Tato pravidla rozpočtového provizoria 

byla schválena Zastupitelstvem městské 

části Praha-Lysolaje dne 31. 10. 

2018 usnesením č.  17/1/2018 a nabývají 

účinnosti dnem 1. 11. 2018. Pravidla 

mohou být změněna pouze schválením 

nových pravidel rozpočtového provizoria 

Zastupitelstvem městské části. 

 

 


