Obec Troubsko, Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko, IČO: 00282723

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA
OBCE TROUBSKO NA ROK 2018
dle §13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění
V souladu s ustanovením §13 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění, zastupitelstvo obce Troubsko na svém VI. veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2017 schválilo tato pravidla rozpočtového provizoria.
na rok 2018.
Uplatnění rozpočtového provizoria – v době od 1.1.2018 do schválení rozpočtu obce
Troubsko na rok 2018.
V období rozpočtového provizoria:
Obec Troubsko bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu
předchozího roku.
1) rozpočtové výdaje
- běžné výdaje, mzdové prostředky, investiční výdaje musí být zachovány
v potřebných výších podle uzavřených smluv a potřeb plynulého rozpočtového
hospodaření obce Troubsko tak, aby byly včas a řádně plněny zákonné i smluvní
povinnosti obce Troubsko
- mimořádné výdaje na havarijní situace (voda, elektřina, plyn, osvětlení obce, kalamitní
stavy - sníh..),
- výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu nejsou
omezeny maximálním čerpáním. Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami
poskytnuté dotace nebo příspěvku,
- lze použít k financování výdajů ze sociálního fondu zůstatek fondu k 31.12.2017,
- obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Troubsko ve výši max. 300.000.- Kč, pokud nenastanou objektivní důvody pro
poskytnutí příspěvku v období rozpočtového provizoria ve výši jiné,
2) rozpočtové příjmy budou naplňovány podle OZV o místních poplatcích, dále pak ze
správních poplatků, daní, dotací - příjem finančních prostředků nebude nijak omezen,
V období rozpočtového provizoria obec Troubsko nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud
nebude jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky s výjimkou uzavření
smluv řešících havarijní situace či živelné katastrofy.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají po
schválení rozpočtu příjmy a výdaji rozpočtového roku 2018.
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