Město Loštice, náměstí Míru 66, 789 83 Loštice
Č.j. 1987/2017

Rozpočtové provizorium na rok 2018
Právní rámec: § 13 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění
Hospodaření Města Loštice v době do schválení rozpočtu v roce 2018 se bude řídit
rozpočtovým provizoriem, a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby
schválení řádného rozpočtu.
Zastupitelstvo města pověřuje Radu města Loštice čerpáním rozpočtových prostředků do
doby schválení rozpočtu města.
V době rozpočtového provizoria město Loštice:
a) bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz městského úřadu
popřípadě výdaje spojené s nenadálou havarijní situací, přičemž dbá na
hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
b) zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2017
c) poskytne Základní škole Loštice, Mateřské škole Loštice, Základní umělecké škole
A.Kašpara Loštice a Městskému kulturnímu středisku a knihovně
Loštice
nejnutnější výdaje na zabezpečení jejich provozu :
Základní škole Loštice
maximálně
400 tis. Kč měsíčně
Mateřské škole Loštice
maximálně
40 tis. Kč měsíčně
Základní umělecké škole A.Kašpara Loštice
maximálně
20 tis. Kč měsíčně
Městské kulturní středisko a knihovna maximálně
350 tis. Kč měsíčně
d) poskytne organizační složce JSDH nutné výdaje na jejich provoz
e) uhradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.
Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2018 čerpány pouze na výdaje
související a nevyhnutelně nutné na přípravu investičních akcí, které vychází z rozpočtového
výhledu, uzavřených smluv a výdaje, které vyplývají z nedočerpání výdajů minulých
let na schválených akcích.
K financování výdajů ze sociálního fondu města v období rozpočtového provizoria lze použít
zůstatek fondu k 31.12.2017.
Rozpočtové provizorium platí až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Předkladatel: Bc. Šárka Havelková Seifertová, starostka města v.r.
Zpracovatel: Berková Eva v.r.
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