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Městská část Praha 14 

 

Pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 14 

na rok 2023 

 
 

Vzhledem k tomu, že rozpočet MČ Praha 14 nebude schválen před 1. lednem rozpočtového 

roku 2023, bude se řídit rozpočtové hospodaření MČ Praha 14 v době do   schválení  rozpočtu  

MČ Praha 14 na rok 2023  Zastupitelstvem MČ Prahy 14  pravidly  rozpočtového   provizoria, 

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

znění pozdějších předpisů. 

 

1) MČ Praha 14 bude čerpat měsíčně běžné výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného 

rozpočtu na rok 2022 (vyjma dále uvedených výdajů). 

 

2) Výdaje na zimní údržbu a blokového čištění v oddílu 22 – Doprava, budou čerpány 

dle potřeby, na příslušných položkách oddílů paragrafů 2212 – Silnice, 2219 – Ostatní 

záležitosti pozemních komunikací, 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 

veřejnými službami.  

 

3) Výdaje na zajištění externích právních služeb budou čerpány dle potřeby. 

 

4) Výdaje na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie lze 

čerpat dle potřeby. 

 

5) Výdaje na zajištění studií a zpracování žádostí projektů spolufinancovaných z fondů 

Evropské unie lze čerpat dle potřeby. 

 

6) Výdaje související s poskytnutím dotací MČ Praha 14 na zajištění pečovatelské 

služby budou čerpány v návaznosti na uzavřené smlouvy. 

 

7) Výdaje Odboru KÚ – personální oddělení – budou čerpány v závislosti na počtu 

zaměstnanců, navýšení platových tarifů dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění, 

platových postupech atd. 

 

8) MČ Praha 14 v období rozpočtového provizoria   přizpůsobí   reálný průběh   svých 

výdajů skutečnému  objemu  použitelných  peněžních  prostředků  se  zohledněním 

možného poklesu příjmů. 

 

9) Plynulost finančního  hospodaření  vyžaduje,  aby  včas  a  řádně byly plněny zejména  

zákonné, ale i smluvní povinnosti MČ Praha 14. 

 

10) V období rozpočtového provizoria by MČ Praha 14 neměla uzavírat nové smluvní 

vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění  bude  mít potřebné finanční prostředky. 

 

11) Rozpočtové  příjmy  a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria  se  stávají 

 příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.  

 

12) Kapitálové výdaje budou použity  na úhradu  investičních akcí, jejichž realizace nebo  
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fakturace bude probíhat i v roce 2023, dále smluvních vztahů uzavřených 

v předchozím rozpočtovém období a na případnou realizaci projektů   

spolufinancovaných z fondů Evropské unie.  

 

13) Návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím budou vyplaceny v návaznosti  

 na uzavřené smlouvy. 

 

14) Výdaje na zajištění opatření v souvislosti s šířením nového typu koronaviru -  

COVID-19, na výdaje související s uprchlíky, případně jiná  krizová opatření a 

havárie, budou čerpány dle potřeby. 

 

15)  Výdaje na zajištění projektů v rámci „Participativního rozpočtu na Praze 14“, který 

přechází  z roku 2022 do roku 2023, budou čerpány dle potřeby. 

 

16)  Výdaje na zajištění voleb Prezidenta republiky ČR  budou čerpány dle potřeby. 

 

17) Výdaje na zajištění splátek cizích zdrojů budou čerpány v návaznosti na uzavřené 

smlouvy. 

 

18) Výdaje na krytí nákladů spojených se zvýšenými cenami elektrické energie, plynu, 

tepla a vody budou čerpány dle potřeby. 

 

19) RMČ Praha 14 v době rozpočtového provizoria finančního hospodaření MČ Praha 14 

přijme do rozpočtu MČ Praha 14 účelové dotace ze státního rozpočtu, státních fondů 

a fondů Evropské unie nebo hl. m. Prahy ke krytí výdajů dle stanoveného účelu. 

 

20) Rada MČ Praha 14 může navýšit měsíční limity odborů z důvodu havarijních a 

nepředvídatelných stavů v souhrnné výši 1.000,00 tis. Kč za všechny odbory. 

 

21) Rada MČ Praha 14 může schválit použití rezervy na event. kapitálové výdaje 

jednotlivých odborů ve výši 1.000,00 tis. Kč (nad rámec uvedených kapitálových 

výdajů).  

 

 

 

 

Na  financování  výdajů  v období  rozpočtového  provizoria   použije  městská část 

Praha  14  tyto zdroje: 

- převedenou část   dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 

- převedenou část   dotace ze státního rozpočtu  

(rozpis dotace  ze státního  rozpočtu  pro  městské části hl. m. Prahy na rok 2023 

vychází z  návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2023, který  podléhá schválení 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR) 

- převedenou daň z nemovitých věcí 

- zůstatek návratné finanční výpomoci dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné 

finanční výpomoci číslo INO 16/06/000399/2021 – k projektům realizovaným v rámci 

OP ŽP a OP PPR „Energetická renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766 (OP ŽP), 

Energetická renovace objektu MŠ Sluníčko, Generála Janouška (OP ŽP), Energetická 

renovace objektu MŠ Vybíralova (OP ŽP), Energetická renovace objektu Poliklinika 
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Černý Most – Parník (OP ŽP),   Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků,  

Praha 14  (OP ŽP),   Nové zelené   střechy  na  objektu   ZŠ  Gen.  Janouška,  Praha 14  

(OP ŽP) a Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice (OP PPR)“ 

- přijatý kontokorentní úvěr 

- v případě  nutnosti je možno použít vlastní prostředky účelových fondů.  

 

Na  zabezpečení  výdajů   doplňují  příjmovou základnu vlastní příjmy městské části  

Praha 14 předpokládaného celoročního rozpočtu, převod finančních prostředků ze 

zdaňované činnosti, zůstatky finančních prostředků na účtech MČ Praha 14 (úspora 

minulých let) a poskytnuté dotace přijaté do rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2023. 

 

Správcovská firma (SMP 14, a. s.) v období rozpočtového provizoria bude v rámci 

zdaňované činnosti zajišťovat pouze běžnou údržbu, havarijní stavy a nezbytné služby 

související se zajištěním spravovaného majetku. 

  

Nedočerpané finanční prostředky poskytnuté od HMP v roce 2022 nebudou čerpány do 

rozhodnutí o jejich ponechání poskytovatelem. 

 

V období rozpočtového provizoria mohou být zajištěny návratné finanční výpomoci, 

případně přijaté úvěry nebo půjčky pro přípravu rozpočtu na rok 2023. 

 


