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Rozpočtové provizorium na rok 2021
výpis usnesení
6

Rozpočtové provizorium na rok 2021

Zápis:
Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření obce do
doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria a to tak, aby nedošlo k narušení
plynulosti hospodaření nejen obce, ale i jimi zřízených příspěvkových organizací, popř.
dalších subjektů závislých na jejich rozpočtu.44
Rozpočtové provizorium může být schváleno v různých podobách a s různou délkou trvání,
neexistuje jednoznačný návod, jak mají taková pravidla vypadat. Podoba rozpočtového
provizoria je plně v kompetenci zastupitelstva. Pravidla, při nichž rozpočtové provizorium
umožní:
•
chod obecního úřadu a obce a jím zřízených příspěvkových organizaci
•
plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky
úvěrů atd.),
•
úhrady dodavatelských faktur (za energie atd.),
•
splnění povinností z pracovněprávních vztahů (výplata mezd, odvody sociálního a
zdravotního pojištění, ...),
•
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů - např. vratký dotací v rámci
finančního vypořádání,
•
řešení havarijních a krizových situací (živelné pohromy atd.)
•
financování rozjetých investičních akcí - jejichž zastavení by znamenalo pro obec
další zvýšené náklady (v době rozpočtového provizoria se nové investice nerozjíždí!).
•
převody finančních prostředků mezi účty obce podle požadavků na financování
jednotlivých smluvních případů
Dotazy:
Přílohy:
Nejsou
Usnesení č.
46/2020

Text usnesení k bodu jednání č. 6
Zastupitelstvo obce Březník schvaluje pravidla pro rozpočtové provizorium
obce na rok 2021 takto:
1)
Rozpočtové příjmy budou v období rozpočtového provizoria
inkasovány v souladu s platnými předpisy, dle uzavřených smluv a dohod bez
omezení.
2)
Obec hradí běžné výdaje zabezpečující chod obce a obecního úřadu,
přičemž dbá hospodárnosti a efektivnosti vynaložených prostředků, obvykle
ve výši 1/12 loňského rozpočtu.
3)
Obec hradí příspěvek své rozpočtové organizaci par. 3111, pol. 5331
ve výši 1/12 příspěvků loňského roku měsíčně.
4)
Obec hradí všechna plnění na základě uzavřených smluvních vztahů
vzniklých v minulých obdobích, jako jsou např.:
a)
splátky úvěrů, úhrady dodavatelských faktur (za energie atd.),
b)
splnění povinností z pracovněprávních vztahů (výplata mezd,
odvody sociálního a zdravotního pojištění, ...)
c)
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů - např.
vratký dotací v rámci finančního vypořádání,
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d) spoluúčasti na investičních akcí VAK
Obec hradí řešení havarijních a krizových situací (živelné pohromy

5)
atd.)
6)
Obec zajišťuje financování rozpracovaných a nasmlouvaných
investičních akcí, na něž jsou uzavřeny příslušné smlouvy, nové akce nejsou
zahajovány, vyjma akcí Rekonstrukce VO a MR a Rozšíření komunikace a
inž. sítí Za Branou, které byly plánovány do roku 2019, ale nebyly ještě
zahájeny. Rozpočtové náklady budou převedeny do výdajů roku 2021 a jsou
hrazeny ze zůstatku finančních prostředků na běžných účtech.
7)
Obec může převádět finanční prostředky mezi jednotlivými účty obce
bez omezení.
8)
Obec může vykupovat a prodávat pozemky podle schválených záměrů
v minulém období.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria
se stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na rok 2021.

Nabytá

Hejlová

Sochor

Řezaninová

Kopul etý

Zedníček

Pemčáková

Křivánková

Staněk

Šidlo

ou .
cu

A

A

X

A

A

A

A

A

A

A

A

10

*-4-»
O
J-M

CU

0

Nehlasoval

Malach

Tato pravidla platí od 1. ledna 2021 do doby, kdy bude přijat rozpočet obce
na rok 2021.
Výsledek hlasování (A/N - souhlasí/nesouhlasí, Z - zdržel se, X - nepřítomen, T - tajné hlasování).
Pro schválení usnesení musí být nejméně 6 členů zastupitelstva.
Výsledek
hlasování

1

U s n e s e n í č . 4 6 /2 i 120 b y lo p ř ija t o .

V Březníku dne 10. 12. 2020

........

gr. Spnona Nabytá
místostarosta

Schváleno

