Rozpo✁tové provizorium m✂sta Luha✁ovice
pro rok 2019
Rozpo tové provizorium bude upravovat hospoda✄ení m☎sta Luha ovice v dob☎, než bude
schválen zastupitelstvem m☎sta rozpo et na rok 2019.
Zásady rozpo✆tového provizoria:
1. celkové m☎sí ní výdaje m☎sta Luha ovice nesmí p✄ekro it jednu dvanáctinu výdaj✝
rozpo tu schváleného pro rok 2018. Vyšší celkové výdaje lze stanovit pouze v p✄ ípad☎ , že
jejich zvýšení p✄ ímo souvisí se zvýšením financování výdaj✝ stanovených jiným zákonem
nebo v p✄ ípad☎ výdaj✝ z d✝ vodu p✄ edfinancování projekt✝ spolufinancovaných z rozpo tu
Evropské unie.
2. povoluje se erpání b✞žných výdaj✟ do výše 1/12 na ítan☎ z celkové ro ní ástky
rozpo tu roku 2018 v každém m☎síci období rozpo tového provizoria, vyjma položek:
a) 5171- opravy a udržování v hodnot☎ vyšší než 20 000 K za jednotlivé provedené
a vyfakturované práce
b) 5137- nákup DDHM a DDNHM v hodnot☎ vyšší než 5 000 K za jeden kus DDHM
a DDNHM
Souhlas s erpáním výdaj✝ nad uvedené finan ní hodnoty na t☎chto položkách m✝ že být dán
do výše 100 000 K radou m☎sta, erpání výdaj✝ 100 000 K a více zastupitelstvem m☎sta.
3. povoluje se erpání kapitálových výdaj✟ – položky t✄ídy 6 – jen se souhlasem
zastupitelstva m☎sta, vyjma kapitálových výdaj✝:
Položka
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6121
6119
6121
6130
6121

Název investice
ZŠ Luha ovice - p✄ístavba - PD, VZ
ZŠ II - p✄estavba - PD
Sb☎rný dv✝r Luha ovice - VZ
Revitalizace sídlišt☎ ul. Masarykova - PD
Most ul. Družstevní - PD
Zateplení budovy M☎DK - PD
eGovernment
Kotelna MŠ Luha ovice - PD
Tvorba a aktualizace strategických dokument✝ - ŽOD
Rekonstrukce ul. Hrazanská - PD
Výkup pozemk✝
Rekonstrukce ul. Nádražní - PD

✠ástka v K✆
1 189 000
500 000
70 000
700 000
400 000
100 000
2 612 000
200 000
40 000
236 000
900 000
240 000

Rozpo tové p✄íjmy a výdaje uskute n☎né v dob☎ rozpo tového provizoria se stávají p✄íjmy
a výdaji rozpo tu m☎sta po jeho schválení zastupitelstvem m☎sta.
Za erpání rozpo tového provizoria jsou odpov☎ dni p✄ íslušní zam☎ stnanci M☎ stského ú✄adu
v Luha ovicích dle dispozi ního oprávn☎ ní.

