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Rada města Loun na základě usnesení RM č. 156/2013 ze dne 13.05.2013 vydává tato 
pravidla č. P3/2013 pro sestavování a čerpání investičního rozpočtu.  
 
 

Článek I. 
 
Investičním rozpočtem se nazývá ta část rozpočtu města, která zahrnuje investiční akce a 
velké opravy zajišťované městem. 
 
 

 Článek II. 
Zdroje krytí investi čního rozpo čtu tvo ří: 

 
1) rozpočtové příjmy běžného kalendářního roku 
2) dotační tituly (kraj, státní rozpočet, ministerstva, fondy EU) 
3) přebytky předchozích let (fond rezerv a rozvoje) 
4) sponzorské dary a příspěvky 
5) popř. úvěr 

 
Článek III. 

Výdaje investi čního rozpo čtu  
 

Výdaji investičního rozpočtu se rozumí výdaje na stavby, stavební objekty, provozní 
soubory, stavební a montážní práce, rekonstrukce a modernizace, dodávky strojů a 
zařízení, venkovní úpravy vč. zeleně, projektové práce včetně stavebních a autorských 
dozorů. 

 
Článek IV. 

Postup prací p ři sestavování investi čního rozpo čtu 
 
1) Výše investičního limitu (tj. objem finančních prostředků určených pro investiční 

rozpočet) je schválena zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu města na 
následující kalendářní rok.  

 
2) Návrhy akcí k  zařazení do investičního rozpočtu na následující kalendářní rok 

mohou podávat členové zastupitelstva města, předsedové a členové komisí a 
výborů, jednotlivé odbory městského úřadu a občané města v termínu do 31.08. 
stávajícího roku, a to prostřednictvím odboru správy majetku.  

 
3) Předpokládané náklady u jednotlivých navrhovaných akcí, projektových dokumentací 

vč. stavebních a autorských dozorů zpravidla stanovuje odbor správy majetku, ve 
výjimečných případech tak může učinit i jiný dotčený odbor. 

 
4) Návrhy akcí k zařazení do investičního rozpočtu budou prvotně projednány s 

vedením města za přítomnosti předsedy investiční komise, zástupců odboru správy 
majetku, popř. jiných dotčených odborů. Na základě tohoto projednání bude 
sestavena pracovní verze návrhu investičního rozpočtu.   

 
5) Odbor správy majetku, popř. jiný dotčený odbor předloží návrhy k projednání 

příslušným komisím RM. Na každý návrh bude zpracován odborem správy majetku 
popř. jiným dotčeným odborem zadávací list akce, který bude obsahovat název akce, 
jejího navrhovatele, popis a účel akce, řešení pozemků, související investiční akce, 
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kvalifikovaný odhad nákladů vycházející ze studie, projektu či odborného posouzení, 
dopad do provozních nákladů města (zvýšení či snížení v řádech desetitisíců), 
předpokládaný termín realizace, stanoviska komisí a přílohu (situace, event. hlavní 
výkres). 

 
6) Odbor správy majetku, popř. jiný dotčený odbor předá ve stanoveném termínu 

návrhy projednané v jednotlivých komisích včetně zadávacích listů a zápisů z jednání 
komisí tajemníkovi investiční komise. 
 

7) Investiční komise na základě předložených materiálů (pracovní verze návrhu 
investičního rozpočtu, zadávací listy akcí, zápisy z jednání komisí, všechny 
požadavky občanů, členů zastupitelstva města, apod.) sestaví návrh investičního 
rozpočtu. V případě, že se tento bude lišit od pracovní verze, investiční komise 
zdůvodní změnu pořadí priorit. 

 
8) Do návrhu investičního rozpočtu budou automaticky zařazeny akce z investičního 

rozpočtu předcházejícího roku, které jsou rozpracovány (tj. uzavřena smlouva o dílo, 
zahájeny práce) a nestihly se z jakéhokoliv důvodu ve stávajícím roce dokončit. U 
nezahájených akcí se bude o jejich opětovném zařazení rozhodovat na základě 
aktuální nutnosti či priorit, a to již při sestavování pracovní verze investičního 
rozpočtu – dle čl. IV. bod 4. 

 
9) Nové akce navržené v investičním rozpočtu budou označeny novou číselnou řadou 

(1/2014…), přepadávajícím akcím zůstanou čísla původní. Akce nezařazené do 
návrhu investičního rozpočtu budou zaevidovány do tzv. zásobníku akcí. 

 
10) Součet odhadovaných výdajů v návrhu investičního rozpočtu nesmí přesáhnout  

stanovenou výši investičního limitu. 
 

11) Návrh investičního rozpočtu sestavený investiční komisí vč. zadávacích listů 
jednotlivých akcí předkládá odbor správy majetku k projednání radě města. 
Odsouhlasený investiční rozpočet je následně předložen ke schválení zastupitelstvu 
města.  

 
 

Článek V.  
Čerpání investi čního rozpo čtu 

 
1) Odbor správy majetku zodpovídá za dodržení investičního rozpočtu a za 

nepřekročení jeho stanovené výše bez schválení zastupitelstvem města. Rovněž tak 
zajišťuje realizaci akcí dle rozpisu investičního rozpočtu. 

 
2) V případě, že konečné náklady akce překročí náklady určené ve smlouvě o dílo o: 

-   50.000 Kč u akcí v hodnotě do 1 mil. Kč 
- 150.000 Kč u akcí v hodnotě od 1 mil. Kč do 3 mil. Kč 
- 250.000 Kč u akcí v hodnotě nad 3 mil. Kč, 

předkládá odbor správy majetku žádost o toto navýšení ke schválení radě města. 
 

Navýšení je kryto: 
� finančními prostředky v rámci schváleného investičního rozpočtu 
� finančními prostředky z jiných zdrojů, které podléhají schválení  zastupitelstvem 

města. 
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Článek VI. 
Revize investi čního rozpo čtu 

 
Revizi stavu čerpání investičního rozpočtu provádí investiční komise. Při ní jsou 
upřesněny skutečné, případně předpokládané náklady jednotlivých investičních akcí.  
Dle výsledku revize investičního rozpočtu může investiční komise navrhnout zařazení 
dalších akcí do rozpočtu. Revize rozpočtu a případné návrhy na zařazení akcí jsou po 
projednání v radě města schvalovány zastupitelstvem města.   

 
 

Článek VII. 
Rozbor hospoda ření investi čního rozpo čtu  

 
Rozbor hospodaření investičního rozpočtu zpracovaný odborem správy majetku 
předkládá jako součást rozboru hospodaření města za kalendářní rok ekonomický odbor 
zastupitelstvu města, a to po projednání ve finančním výboru zastupitelstva města  
a  radě města. 

 
 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Těmito pravidly pro sestavování a čerpání investičního rozpočtu se zrušují pravidla 

rady města č. P13/2003. 
 
2) Tato pravidla byla schválena jako pravidla rady města č. P3/2013 usnesením                  

č. 156/2013 ze dne 13.05.2013 a nabývají účinnosti dnem 01.06.2013. 
 
3) Těmito pravidly se zrušují pravidla rady města č. P11/2003 pro schvalování 

projektové dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Radova Šabata, v.r.             Ing. Edita H ořejší, v.r. 
         starosta m ěsta                místostarostka  

 


