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Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění projednalo
zastupitelstvo obce tato pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018:
Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 se hospodaření obce řídí posledním upraveným
rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce
schválené kompetentními orgány (starostou obce) a hradit závazky z uzavřených smluv.
Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 budou hrazeny nezbytně nutné výdaje tak, aby
nedošlo k narušení plynulosti hospodaření obce.
Mezi tyto výdaje patří zejména:
- běžné výdaje na zabezpečení chodu obce
- výdaje na základě plnění smluvních vztahů z předchozího období (včetně výdajů na
nedokončené investiční i neinvestiční akce z minulého období)
- v případě nutnosti výdaje na pořízení drobného dlouhodobého majetku a výdaje
související s prodejem či nákupem pozemků
- výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů
- výdaje na chod příspěvkových organizací
- výdaje související s volbou prezidenta ČR
- příspěvky obcím a svazkům, ve kterých je obec členem
- splátky úvěrů
- výdaje vyplývající z obecně závazných právních předpisů
- výdaje na odvrácení vzniku škody na majetku obce
Příjmy v měsících, kdy nebude rozpočet schválen, budou tvořeny daňovými příjmy,
nedaňovými příjmy (např. příjmy z nájmů) a dotacemi, včetně dotace na volbu prezidenta
ČR.
Výdaje v měsících, kdy nebude rozpočet schválen, budou hrazeny ze zůstatku běžného účtu
roku 2017, z přijatých příjmů v době rozpočtového provizoria nebo převodem ze zůstatku
hotovosti roku 2017 hospodářské činnosti obce.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 19.12.2017
……………………………………
Ing. Milan Choura, starosta

