
Zasedání Zastupitelstva městského obvodu  

Ústí nad Labem - Severní Terasa  
 

 
Dne:  Bod 

programu: 

 Č. j.: 

15. 12. 2021     

 Věc: 

Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na 

rok 2022  do doby schválení rozpočtu na rok 2022 

 Důvod předložení: 

Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích, Zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech 

 Zpracoval: 

Ing. Dana Kopřivová, vedoucí finančního odboru 

 Předkládá: 

Jaroslav Šimanovský, starosta MO 

 

 Návrh na usnesení: 

 Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem - Severní Terasa po projednání  
 

 A .  S t a n o v u j e  
 1)   v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 13,  

       rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu  

       MO ÚL – Severní Terasa na rok 2022 

                                            2)    Pravidla rozpočtového provizoria následovně: 

                     -   měsíční limit výdajové neinvestiční části rozpočtu 

         ve výši 3.725,-tis. Kč, z toho: 

         provozní výdaje  3.725,00tis.Kč 

         investiční výdaje         0,00tis.Kč 

    -   nevyčerpaná část měsíčního limitu v oblasti provozních  

        výdajů může být převedena do následujícího měsíce 

        v období platnosti rozpočtového provizoria 

                                              -   rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového 

       provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení 

 

 

 

 

        . / .  



B .  S c h v a l u j e   
                                                Pravidla rozpočtového provizoria následovně: 

                  1 )    měsíční limit výdajové neinvestiční části rozpočtu 

        ve výši 3.725,-tis. Kč, z toho: 

        provozní výdaje  3.725,00tis.Kč 

        investiční výdaje         0,00tis.Kč 

2)   nevyčerpaná část měsíčního limitu v oblasti provozních  

      výdajů může být převedena do následujícího měsíce 

      v období platnosti rozpočtového provizoria 

                                           3)   rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového 

       provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

S C H V Á L E N É  V Y H L Á Š E N Í  

 

 ROZPOČTOVÉHO  

PROVIZORIA  

NA ROK 2022  
 

D O  D O B Y  S C H V Á L E N Í  

R O ZP O Č T U  

N A  R O K  2 0 2 2  
 

 

 

Vyvěšeno dne: 22.12.2021 Sejmuto dne:   

    V elektronické podobě zveřejněno:   RMO usn.607/60R/21 

http://www.severni-terasa.cz/rub-uredni-deska ZMO usn.74/15Z/21 

    V listinné podobě uloženo: Vedoucí FO, č. dv. 315 
 ÚMO-ÚL Severní terasa, Stavbařů 2, Ústí nad Labem 
  

 

 

 

Zpracovala: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru  

 

Materiál byl projednán, v RMO dne 15.12.2021 a v ZMO dne 15.12. 2021 

Dne: 07.12.2021 

 



 

 

 

Důvodová zpráva 
 
 
     Radě a následně Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem – Severní 
Terasa je předkládán návrh na vyhlášení pravidel rozpočtového provizoria na rok 
2022. 

§ 13 zákona č. 250/2000 Sb. 

Rozpočtové provizorium 

 
1) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se 
rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době 
do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. 
  
 (2) Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti 
hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u 
právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví 
 
a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje, 
  

b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce, 
  
c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí. 
  
 (3) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria 
se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 
Návrh pravidel rozpočtového provizoria: 
 
1) Rozpočtové provizorium bude vyhlášeno do doby  
    schválení rozpočtu na rok 2022 
2) Výdajová část rozpočtu hlavní činnosti je pro vyhlášení  
    rozpočtového provizoria členěna do dvou 
    základních částí: 
     a) provozní výdaje zahrnující neinvestiční výdaje  
         na jednotlivých odborech 
     b) výdaje investičního rozpočtu  
 
     Základem pro stanovení měsíčního limitu výdajové neinvestiční části 
rozpočtového provizoria na rok 2022 jsou: 
-  schválené neinvestiční výdaje roku 2021 ve výši 51.134 tis. Kč ponížené  
    o refundace mezd VPP ve výši 6.432 tis. Kč 
-  výše neinvestiční dotace na provoz od Magistrátu na rok 2021(tj. 5516tis.Kč/12) 
-  výše neinvestiční dotace na údržbu zeleně od Magistrátu na rok 2021  
    (tj.6600tis.Kč/12)  
- výše neinvestiční dotace na výkon státní správy a samosprávy na rok 2021  
   (tj.20.849tis.Kč/12) 



- výše neinvestiční dotace na výkon státní správy a samosprávy- veřejné  
  opatrovnictví na rok 2021 (1.250 tis. Kč/12)  
- výš neinvestiční dotace na vítání občánků na rok 2021 (tj.500tis.Kč/12). 
- zapojení výsledku hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti (6.618 tis. Kč/12) 

 

Měsíční limit výdajové neinvestiční části rozpočtového provizoria na rok 2022 

Provizorium na rok 2022

v tis. Kč

51 134 SR-provozní výdaje 2021

-6 432 SR mínus refundace od ÚP 

44 702 rozdíl

3 725  1/12  
 
     Provozní výdaje rozpočtového provizoria se stanovují na jednotlivých odborech ve 
výši 1/12 schválených provozních výdajů roku 2021, s výjimkou oblastí, kde jsou 
běžné výdaje pevně stanoveny smlouvou (leasing, splátky úvěru,  pojištění majetku, 
zálohy na služby, finanční vypořádání za rok 2021, ostatní služby (ošatné) apod.) 
 
       V položce výdajů nejsou zahrnuty výdajové položky refundace mezd VPP vč. 
odvodů, tyto jsou plně refundovány od Úřadu práce na straně příjmů. Nejsou tedy 
limitujícím ukazatelem.  
      
      Pravidla rozpočtového provizoria se netýkají vedlejší hospodářské činnosti 
(VHČ), neboť tato není financována z dotací, nýbrž z výnosů VHČ. 
 
     Rozpočtové provizorium neřeší příjmovou část, pouze uvádí, jak bude 
zabezpečeno krytí výdajů po dobu jeho vyhlášení. 
Výpočet zdrojů v tis. Kč.: 
SR 2021  1/12

6 600,00 550

5 516,00 460

500,00 42

1 250,50 104

20 849,00 1 737

6 618,00 552

3 444  
Dalšími zdroji pro krytí výdajů v období rozpočtového provizoria jsou vlastní příjmy 
z hlavní činnosti. 
 

Měsíční limity výdajů  jsou stanoveny následovně: 

 

MĚSÍČNÍ limit - neinvestiční výdaje    3.725,00 tis.Kč 

MĚSÍČNÍ limit – investiční výdaje              0,00 tis.Kč 
Celkem                   3.725,00 tis.Kč 

 
Zpracovala: Ing. Kopřivová 
Dne: 07. 12. 2021 
 



 


