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PRAVIDLA ROZPOCTOVEHO PROVIZORIA
dle ustanovení

§ 13 zákona

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků
č,

územních

Pravidla rozpočtového provizoria slouží pro rozpočtové hospodaření obce v kalendářním
roce, pro který dosud nebyl schválen rozpočet.
1. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové
hospodaření OBCE TUCHLOVICE v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového
provizoria.

i po dobu

2. Pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření OBCE TUCHLOVICE
pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva obce, kterým byl schválen rozpočet.

3. Při uplatnění opatření podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí měsíční
výdaje OBCE TUCHLOVICE stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria překročit jednu
dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok. Vyšší výdaje lze
stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů
stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfmancování
projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.
4. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
5. Do doby schválení rozpočtu bude obec hradit výdaje nutné na zajištění chodu obce,
na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování obce, budou hrazeny závazky
z dříve uzavřených smluvních vztahů, obec bude realizovat výdaje vedoucí k odvrácení škody
na majetku nebo výdaje vzniklé nečekanou havárií nebo živelnou pohromou.
6. Obec bude realizovat rozpočtové investiční i neinvestiční výdaje najiž dříve zahájené akce.
7. V době platnosti rozpočtového provizoria nesmí být zahajovány žádné investiční akce.
8. Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo
9. Pravidla rozpočtového
zastupitelstvem.

provizoria

nabývají

účinnosti

dnem

obce.

schválení

obecním

V Tuchlovicích dne 9. června 2017
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Ing. Vladimír Olič

Mgr. Jaroslav Pošta

předseda finančního výboru

Schváleno obecním zastupitelstvem

Vyvěšeno:

starosta obce

dne: 19.6.2017

usnesením Z-06-4/2017
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