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4 PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA – MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
5 (SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ DNE 12.12.2021 USNESENÍM Č. 50/2/ZM/2022) 
 

K financování budou použity veškeré došlé rozpočtové příjmy, tzn. daňové, poplatky a daně 

z vybraných činností, nedaňové a kapitálové příjmy, přijaté dotace. Ke krytí časového nesouladu mezi 

zdroji a potřebami lze použít přebytek hospodaření za předchozí rok. 

Měsíční výdaje města nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného na předchozí 

rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 

financování výdajů stanovených zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů 

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 

Pro financování rozpočtových výdajů včetně financujících operací se stanoví následující regulativy:  

• v oblasti investic financovat pouze ty, jejichž zdrojem krytí jsou schválené účelové dotace 

ze státního rozpočtu nebo rozpočtu územní úrovně a dále ty, jejichž realizace pokračuje 

z předchozích let; investice movitého charakteru s pořizovací cenou nad 100 tis. Kč lze 

pořizovat jen se souhlasem rady města, 

• v oblasti oprav a údržby lze financovat pouze ty akce, které byly smluvně zajištěny již před 

31. 12. předchozího roku a havarijní opravy, 

• splátky jistin a úroky z úvěrů realizovat dle splátkových kalendářů příslušných úvěrových 

smluv, 

• příspěvkovým organizacím, které nepůsobí v sociálních službách, bude poskytnut příspěvek 

na provoz v měsíčním objemu maximálně 2/12 ročního příspěvku na provoz poskytnutého 

v předchozím roce, 

• příspěvkovým organizacím působícím v sociálních službách bude poskytnut příspěvek 

na provoz v objemu maximálně ročního příspěvku na provoz poskytnutého v předchozím 

roce, 

• příspěvky do investičních fondů příspěvkovým organizacím nebudou poskytovány, 

• dotace a dary cizím organizacím a subjektům nebudou poskytovány mimo již uzavřené 

smlouvy,  

• nebudou poskytovány přechodné finanční výpomoci či půjčky mimo již uzavřené smlouvy, 

• přeposílány budou účelové dotace pro příspěvkové organizace. 

Přednostně budou hrazeny: 

• splátky jistin úvěrů a úroků z nich, 

• výdaje za energetická média a výkon spojů, 

• výdaje na zimní údržbu místních komunikací, 

• mzdové výdaje a související odvody. 

Kontrolou plnění pravidel rozpočtového provizoria je pověřena Rada města Ústí nad Orlicí. 


