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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů rozpočtová pravidla pro rok 2019 a to takto:
1. Zastupitelstvo města Žatce uděluje pravomoc Radě města Žatce schvalovat veškeré změny rozpočtu
– rozpočtová opatření, včetně změn závazných ukazatelů v rámci schváleného či upraveného
rozpočtu, v jednotlivých případech, maximálně do výše 500.000,00 Kč včetně pro rozpočtový rok
2019.
2. Zastupitelstvo města Žatce uděluje pravomoc Radě města Žatce schvalovat bez omezení zapojení
veškerých účelově vázaných finančních prostředků (např. dotace, příspěvky, granty, dary přiznané
v průběhu roku), poskytnutých z jiného rozpočtu.
3. Finančním odborem bude předkládán na vědomí Zastupitelstvu města Žatce přehled veškerých
rozpočtových opatření, schválených Radou města Žatce během jednotlivých čtvrtletí roku 2019, a
to vždy na nejbližší zasedání zastupitelstva města, následujícím po daném čtvrtletí.
4. Se schválenými rozpočtovými prostředky rozpočtového roku 2019 hospodaří v rámci schválených
závazných ukazatelů příslušní příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu dle Směrnice
k finanční kontrole. Tito jsou oprávněni bez omezení provádět během rozpočtového roku 2019 tzv.
úpravy rozpisu rozpočtu, a to dle potřeb jednotlivých kapitol rozpočtu s tím, že nelze měnit či
upravovat závazné ukazatele, schválené nebo upravené Zastupitelstvem a Radou města Žatce
v tomto období.
5. Finančním odborem bude předkládán na vědomí Radě města Žatce přehled veškerých úprav
rozpisu rozpočtu, odsouhlasených příkazci a správci kapitol rozpočtu během jednotlivých čtvrtletí
roku 2019, a to vždy na nejbližší zasedání rady města, následujícím po daném čtvrtletí.

2. Zdůvodnění:
Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je podle §
102 odst. 2 písmeno a) radě obce vyhrazeno:
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v
rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce.

Dle § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtovým opatřením je:
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž
by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů,
čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto
opatřením se objem rozpočtu snižuje.

Rozpočtová opatření máme dvojího typu, a to:
1) Vlastní rozpočtová opatření - v roce 2018 schvalovala rada města do výše 500.000,- Kč.
2) Ostatní rozpočtová opatření - účelově vázané dotace poskytnuté z jiného rozpočtu – v roce 2018
schvalovala rada města bez omezení částky. Jedná se o dotace, které jsou účelově vázané a
jsou obsaženy jak v příjmech, tak i ve výdajích rozpočtu stejnou částkou (tzv. průběžné
položky). Jejich schvalováním nemůže rada města změnit ani výši dotace ani danou účelovost.
Rada města Žatce na svém jednání dne 03. 12. 2018 přijala usnesení č. 743/18 v tomto znění:
„Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit dle ustanovení
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů rozpočtová
pravidla pro rok 2019 a to takto:
1. Zastupitelstvo města Žatce uděluje pravomoc Radě města Žatce schvalovat veškeré změny
rozpočtu – rozpočtová opatření, včetně změn závazných ukazatelů v rámci schváleného či
upraveného rozpočtu, v jednotlivých případech, maximálně do výše 500.000,00 Kč včetně pro
rozpočtový rok 2019.
2. Zastupitelstvo města Žatce uděluje pravomoc Radě města Žatce schvalovat bez omezení zapojení
veškerých účelově vázaných finančních prostředků (např. dotace, příspěvky, granty, dary
přiznané v průběhu roku), poskytnutých z jiného rozpočtu.
3. Finančním odborem bude předkládán na vědomí Zastupitelstvu města Žatce přehled veškerých
rozpočtových opatření, schválených Radou města Žatce během jednotlivých čtvrtletí roku 2019, a
to vždy na nejbližší zasedání zastupitelstva města, následujícím po daném čtvrtletí.
4. Se schválenými rozpočtovými prostředky rozpočtového roku 2019 hospodaří v rámci schválených
závazných ukazatelů příslušní příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu dle Směrnice
k finanční kontrole. Tito jsou oprávněni bez omezení provádět během rozpočtového roku 2019
tzv. úpravy rozpisu rozpočtu, a to dle potřeb jednotlivých kapitol rozpočtu s tím, že nelze měnit či
upravovat závazné ukazatele, schválené nebo upravené Zastupitelstvem a Radou města Žatce
v tomto období.
5. Finančním odborem bude předkládán na vědomí Radě města Žatce přehled veškerých úprav
rozpisu rozpočtu, odsouhlasených příkazci a správci kapitol rozpočtu během jednotlivých čtvrtletí
roku 2019, a to vždy na nejbližší zasedání rady města, následujícím po daném čtvrtletí.

