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           MĚSTO Týništ ě nad Orlicí 
 
 
 
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2017 
 
 
V souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění, Zastupitelstvo města Týniště nad Orlicí 
schvaluje, aby se hospodaření města od 01. 01. 2017 do schválení rozpočtu řídilo těmito pravidly 
rozpočtového provizoria:  

 
 
V období rozpočtového provizoria budou čerpány: 
 

1. Finanční prostředky pouze na nejnutnější provozní výdaje včetně měsíčních záloh 
neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím do výše 1/12 schváleného 
příspěvku v roce 2016.  

 
2. Finanční prostředky určené na investiční i neinvestiční plnění vyplývající ze závazků města 

Týniště nad Orlicí, které byly uzavřeny smlouvami, příp. objednávkami a schváleny orgány 
města Týniště nad Orlicí do 31. 12. 2016. 

 
3. Finanční prostředky na opravy a údržbu městských bytů a objektů. 

 
4. Nezbytné výdaje při opravách charakteru havárií (včetně nutných revizí). 

 
5. Finanční prostředky na vypracování projektových dokumentací a studií na plánované projekty, 

nově zahájená výběrová řízení a přípravné práce u akcí plánovaných k realizaci v roce 2017.  
 

6. Finanční prostředky na nákup věcných cen na kulturní a sportovní akce. 
 

7. Finanční prostředky na věcné dary. 
 

8. Finanční prostředky na těžbu a pěstební činnost v lesích. 
 

9. Finanční prostředky na předfinancování dotace z MPSV ČR pro Geriatrické centrum.  
 

10. Finanční prostředky na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Mateřské škole – 
Město Týniště nad Orlicí na mzdu ředitelky MŠ ve výši 75.234 Kč (plat za prosinec 2016 a 
leden 2017). 

 
11. Finanční prostředky na vyplacení dohody o vypořádání práv a povinností mezi městem 

Týniště nad Orlicí a Mgr. Milanem Kopeckým za realizované výdaje spojené s technickým 
zhodnocením objektu č. p. 234, při splnění podmínek uvedených v předmětné dohodě, ve výši 
340.683,12 Kč. 
 

 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji 
rozpočtu po jeho schválení. 
 
 
 
 
 
Libor Koldinský v. r. 
starosta města 


