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PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA OBCE ŽDÍREC 
dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 

 

Není-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodaření obce pravidly 

rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby 

schválení rozpočtu. 

 
 

Zastupitelstvo obce stanovuje tato pravidla rozpočtového provizoria: 

 

o čerpání výdajů do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období 

rozpočtového provizoria podle rozpočtu minulého roku  

o uvolnění prostředků na pravidelně se opakující výdaje a sjednané závazky 

o výdaje na zabezpečení chodu obce, než bude schválen rozpočet 

o plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech (splátky 

úvěrů atd.), 

o úhrady dodavatelských faktur 

o splnění povinností z pracovněprávních vztahů (výplata mezd, odvody sociálního a 

zdravotního pojištění, daní) 

o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů – např. vratky dotací v rámci 

finančního vypořádání 

o výdaje na řešení výjimečných havarijních a krizových situací 

o financování rozjetých investičních akcí, jejichž zastavení by znamenalo pro obec další 

zvýšené náklady (nové investiční akce se v době rozpočtového provizoria nezačínají) 

o čerpání výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s 

harmonogramem programu, případně s finančním plánem 

 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

Tato pravidla rozpočtového provizoria budou platná vždy, když k 31.12. nebude schválený 

rozpočet anebo do doby, kdy zastupitelé schválí změnu nových pravidel rozpočtového 

provizoria. 

 

 

Ve Ždírci dne 19.12.2018 

 

…………………………. 

        Hana Jelínková 

   Starostka obce Ždírec 

 

 

Schváleno v zastupitelstvu obce dne:   19.12.2018 
 

Pravidlo rozpočtového provizoria byla zveřejněna na internetových stránkách obce dne:   20.12.2018 

Oznámení o tom kde jsou zveřejněna pravidla rozpočtového provizoria v elektronické podobě a kde je možno 

nahlédnout do jejich listinné podoby bylo na úřední desce vyvěšeno dne:   20.12.2018 
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