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Název bodu:

Pověření pro radu města ke schválení posledních rozpočtových
změn v kalendářním roce

Odpovídá:

Ing. Ivana Stonjeková

Zpracoval/a/i:

Ing. Ivana Stonjeková

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../9/96/1/2017
Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtového opatření města Hronova č.
16/2017/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015,
s tím, že mu budou na prvním jednání zastupitelstva v roce 2018 předložena ke vzetí na vědomí.

Důvodová zpráva:
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je obec
povinna provádět rozpočtová opatření, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o
změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového
schodku. Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce
vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, radě obce je potom dle § 102 zákona o obcích vyhrazeno
zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření provádět
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce.
Zastupitelstvo města Hronova Usnesením č. 2/2015, bod 15/2, nadelegovalo na radu města pravomoc
k provádění rozpočtových opatření, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně
na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření
s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí.
Vzhledem k tomu, že poslední jednání zastupitelstva města v letošním roce se koná 13.12.2017 a do
tohoto data ještě nebudou známy všechny skutečnosti, které by měly vliv na rozpočet města
(obdržení dotací, daňových příjmů nad rámec schváleného rozpočtu, čerpání úvěru dle aktuální
situace v závěru roku), navrhujeme, aby bylo zastupitelstvem města schváleno usnesení, které
umožní radě města schválit poslední rozpočtové opatření v kalendářním roce i nad rámec
nadelegované pravomoci s tím, že zastupitelstvo města vezme tato rozpočtová opatření na prvním
jednání v roce 2018 na vědomí.

V Hronově 22.11.2017
Předkládá/jí: Ing. Ivana Stonjeková (vedoucí odboru)

