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Popis 
Zastupitelstvu obce je podle § 84 odst.2 b) vyhrazeno schvalovat rozpočet obce.  

V tomto rámci schvaluje ZM i pravidelná rozpočtová opatření na svých 

zasedáních. Během roku však dochází ke stavu, kdy mezi jednáním zastupitelstva 

přicházej í průběžně na účet města dotace, které jsou potom následně 

schvalovány na dalším jednání ZM. 

 Dotace jsou zpravidla určeny městu jako příjemci.  Město je také 

zprostředkovatelem příjmu dotace pro své příspěvkové organizace (dotace kraje, 

ministerstev, státních fondů a zejména dotace na f inancování projektů 

z operačních programů). Aby mohly být tyto dotace přeposlány konečnému 

příjemci a nedocházelo k  prodlevě,  musí být provedeno operativně rozpočtové 

opatření.  

 Ustanovení  § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů  stanoví:  

  Rozpočtová opatření se uskutečńuj í povinně ,  jde- l i  o změny ve f inančních 

vztazích k j inému rozpočtu.. . .atd.  

Dotace, které přicházej í v období mezi zasedáními zastupitelstva vyjadřuj í 

právě tyto f inanční vztahy k  j inému rozpočtu .  Aby mohla být splněna podmínka 

schválení př i jatých dotací v rozpočtovém roce je možné využít § 102 odst. 2 a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, který stanoví:  

  Radě města je vyhrazeno mj. provádět rozpočtová opatření v rozsahu 

stanoveném zastupitelstvem obce.  

Schválením pověření rady města schvalováním rozpočtových opatřen í jsou 

přijaté dotace schvalovány průběžně a průtokové dotace jsou po schválení RM 

přeposlány příjemci.  Toto pověření RM je využito zejména v  období prázdnin nebo 

na konci kalendářního roku, kdy od posledního zasedání zastupitelstva do konce 

roku  (zpravid la 14 dnů) přicházej í ještě na účet města dotace.  

 

Návrh usnesení: 

  Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení pověření rady města 

ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu při jatých dotací.   
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