
 

 

 
 

 Důvodová zpráva 

 

 

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření  na  rok 2019. 

V souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se 

rozpočtové hospodaření  v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.  

V     návrhu    Pravidel    rozpočtového  provizoria,  které  předkládáme  Radě  a  Zastupitelstvu  

MČ Praha 14  ke schválení,  vycházíme z očekávané výše vlastních příjmů a avizované dotace 

z rozpočtu HMP (usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2966 ze dne 27. 11. 2018). 

V případě změny financování dotací z vyšších rozpočtů v období rozpočtového provizoria na rok 

2019 bude  postupováno  dle  stanovené metodiky MHMP.  

V případě nutnosti je možno použít vlastní prostředky účelových fondů, zejména FRR, a převod 

finančních prostředků ze zdaňované činnosti. 

 

Běžné výdaje v navrhovaném rozpočtovém provizoriu vycházejí z objemu schváleného rozpočtu 

na rok 2018. V období rozpočtového provizoria lze financovat pouze základní provozní potřeby, 

zákonné a smluvní povinnosti. V příloze č. 2 je uveden rozpis  čerpání běžných výdajů, které 

vycházejí z 1/12 schváleného rozpočtu roku 2018.  

 

Kapitálové výdaje budou použity na úhrady investičních akcí, jejichž realizace nebo dokončení a 

fakturace bude probíhat v období rozpočtového provizoria, a smluvních vztahů, které byly 

uzavřeny v roce 2018. 

V příloze č. 2  jsou uvedeny jmenovitě  investiční akce a rezerva kapitálových výdajů  (mimo tyto 

investiční akce budou uvolňovány finanční prostředky v rámci realizace  projektů 

spolufinancovaných z fondů Evropské unie).  

 

Návratná finanční výpomoc bude  poskytnuta neziskovým organizacím na úhradu zejména  

provozních výdajů  těchto neziskových organizací pro zajištění  chodu zejména  1. čtvrtletí roku 

2019. Jedná se o tyto organizace:  

1. Oblastní spolek Českého červeného kříže pro Prahu 9  (ČČK), pobočný spolek –  ve výši 

900,00 tis. Kč – pro „Dům sociálních služeb Bojčenkova 1099“ (pečovatelská služba)   

2. Jahoda, z.ú. ve výši 500,00 tis. Kč 

3. Neposeda, z.ú. ve výši  500,00 tis. Kč.  

Poskytnuté  finanční výpomoci budou vráceny v průběhu roku 2019. 

Do schválení rozpočtu na rok 2019  Zastupitelstvem MČ  Praha 14 se bude řídit hospodaření MČ 

Praha 14 podle „Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria  MČ Praha 14 na rok 

2019“ (příloha č. 1). 

 

V Praze dne:   28. 11. 2018 

 

Vyhotovila:    Ing. Tesařová Šárka 

                       vedoucí oddělení rozpočtu  OŘEŠ 


