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tel.: 724 196 174, e-mail: info@ovesnekladruby.cz
http://www.ovesnekladruby.cz

SMĚRNICE č. 2/2017
PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

Čl. I.
Obecná ustanovení
Rozpočtové provizorium obce ustanovuje § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, v platném znění. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření z územního rozpočtu pro hospodaření obce stanoví zastupitelstvo obce touto
směrnicí.

Čl. II.
Předmět směrnice
V případě, že zastupitelstvo obce neschválí rozpočet před 1. lednem rozpočtového roku, řídí
se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového
provizoria.
Čl. III.
Pravidla rozpočtového provizoria
V době platnosti rozpočtového provizoria:
 nesmí být zahajovány žádné investiční akce, jejich příprava však bude pokračovat v
plánovaném rozsahu. Investiční akce započaté v předchozích létech budou
pokračovat.
 obec hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv;
 rozpočtové provizorium nesmí překročit 1/12 čerpání schváleného rozpočtu minulého
roku v oblasti provozních nákladů a závazným ukazatelem jsou paragrafy platné
rozpočtové skladby; při tom je dbáno na hospodárnost a efektivní vynakládání
rozpočtových prostředků;
 během platnosti rozpočtového provizoria je možno hradit i výdaje na mimořádné
havarijní situace;
 čerpání rozpočtového provizoria schválí usnesením zastupitelstvo obce na svém
zasedání.
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Čl. IV.
Platnost
Pravidla rozpočtového provizoria jsou platná vždy do schválení rozpočtu obce. Rozpočtové
příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice byla projednána a schválena na jednání Obecního zastupitelstva obce
Ovesné Kladruby dne 17. května 2017 a s okamžitou platností nahrazuje směrnici č. 12/2011
o rozpočtovém provizoriu ze dne 31. prosince 2011.
Změny a doplňky této směrnice schvaluje zastupitelstvo obce.

Schváleno usnesením číslo 72/5/2017

Aurelie Skřivanová
starostka obce

Libor Lúdik
místostarosta obce
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