
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2022 Městské části Praha 9 
 

schválená Zastupitelstvem Městské části Praha 9 dne 7.12.2021  

usnesením č. Us ZMČ 53/21 
 

 

 

Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možno po předchozí dohodě nahlédnout na Odboru 

ekonomickém Úřadu Městské části Praha 9. V elektronické podobě je zveřejněn na internetových 

stránkách Městské části Praha 9 v povinných informacích rozpočtu. 

 

 

Finanční hospodaření v období rozpočtového provizoria v 1. čtvrtletí roku 2022 

 
      Městská část Praha 9 bude v období rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu na rok 

2022 Zastupitelstvem MČ Praha 9 hospodařit podle následujících pravidel: 

 

- v období rozpočtového provizoria lze financovat z běžných výdajů pouze základní provozní 

potřeby  

 

- městská část přizpůsobí skutečnému objemu použitelných prostředků reálný průběh svých 

výdajů 

 

- pro plynulost finančního hospodaření bude městská část včas a řádně plnit zákonné a smluvní 

povinnosti 

 

- městská část nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud nebude jistota, že na jejich plnění 

bude mít potřebné finanční prostředky 

 

- jednotlivé odbory budou čerpat měsíční běžné výdaje maximálně do výše jedné dvanáctiny 

schváleného rozpočtu na rok 2021, dále budou čerpat  finanční prostředky na výdaje akcí roku 

2021, jejichž realizace bude pokračovat v roce 2022 a na úkoly, které musí zabezpečit ze 

zákona 

 

- financování studií a projektů v rámci rozpočtu OVÚR bude realizováno převodem z kapitoly 

01 – Rozvoj obce do kapitol s příslušnou rozpočtovou skladbou 

 

- financování projektů s plánovanou účastí spolufinancování z fondů EU bude v období 

rozpočtového provizoria prováděno v souladu se zvláštními předpisy a požadavky danými EU.  

 financování projektů bude realizováno v rámci rozpočtu OŠEF převodem z kapitoly 01 – 

Rozvoj obce do kapitol s příslušnou rozpočtovou skladbou 

 

- kapitálové výdaje budou použity na úhrady faktur investičních akcí, jejichž realizace a 

fakturace bude probíhat počátkem roku 2022 a smluvních vztahů, které přecházejí z roku 2021 

a předchozích 

 

- příspěvkovým organizacím, tj. základním školám, mateřským školám a Divadlu GONG budou 

poskytovány příspěvky na provoz měsíčně ve výši jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu na 

rok 2021, poníženého o účelové prostředky 

 



- základním a mateřským školám budou poskytovány finanční prostředky na přímé náklady na 

vzdělávání ze státního rozpočtu z MŠMT prostřednictvím Odboru školství MHMP  

 

- Ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú. bude poskytnuto plnění vyplývající z Rámcové smlouvy o 

zajištění veřejných služeb  

 

- rezervy rozpočtu budou čerpány pouze na nepředvídané výdaje po odsouhlasení Radou 

Městské části Praha 9 

 

- měsíční výdaje MČ Praha 9 nebudou překračovat jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu 

schváleného pro rok 2021 s výjimkou případů, kdy jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením 

financování výdajů stanovených příslušným zákonem, hrozí MČ Praha 9 finanční sankce z 

prodlení nebo z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské 

unie 

 

    Na financování výdajů v období rozpočtového provizoria použije městská část zdroje, které 

jsou převáděny prostřednictvím MHMP, tj.  

- převedenou část dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, 

- převedenou část dotace ze státního rozpočtu, 
 

Vlastní příjmy městské části a převod z hospodářské činnosti doplňují příjmovou základnu na 

zabezpečení výdajů ve výši maximálně 25 % uvažovaného celoročního rozpočtu. 

         

 Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.    

 


