Rozpočtové provizorium na rok 2021
Obce Moravský Žižkov
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
Obec Moravský Žižkov k 1. 1. 2021 nemá schválen rozpočet na rok 2021, hospodaření
obce se řídí pravidly rozpočtového provizoria.
Na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 13
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů se zveřejňují:
na období od 1. ledna 2021 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2021 pravidla
rozpočtového provizoria.
V období rozpočtového provizoria, tedy do doby schválení rozpočtu na rok 2021:
1. hospodaření obce se řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku,
2. obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce,
přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků,
3. hradí dodavatelské faktury (za energie, plyn, vodné, stočné atd.)
4. zabezpečuje splnění povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů (mzdy,
odvody sociálního a zdravotního pojištění)
5. zabezpečuje splnění povinností vyplývající z právních předpisů - např. vratky dotací
v rámci finančního vypořádání,
6. poskytuje příspěvek vlastním příspěvkovým organizacím (Mateřské škole Moravský
Žižkov a Základní škole T. G. Masaryka Moravský Žižkov) formou záloh ve výši
příspěvku schváleného v návrhu rozpočtu příspěvkové organizace,
7. poskytuje zřízené příspěvkové organizaci Správě majetku obce Moravský Žižkov
finanční výpomoc na začátku roku ve výši 500 000 Kč,
8. hradí závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů vzniklých z minulých let,
9. financuje již započaté investiční akce, ve kterých se bude dále pokračovat a budou
hrazeny na základě uzavřené smlouvy (dle uzavřených smluv) ještě před schválením
rozpočtu, a které mají být dokončeny, se budou hradit i v období rozpočtového
provizoria,
10. nesmí být započaty nové investiční akce, jejich příprava však bude pokračovat
v plánovaném rozsahu,
11. lze hradit i výdaje na havarijní a krizové situace (živelné pohromy aj.)
12. průtokovou dotaci obec převede neprodleně bez ohledu na rozpočtové provizorium,
13. zastupitelstvo obce pověřuje radu obce odsouhlasením případných výdajů
přesahující nejnutnější výše uvedené výdaje v bodech 1 - 12 a následně na nejbližším
zasedání zastupitelstva je zastupitelstvo obce vezme na vědomí.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu 2021 po jeho schválení.
…………………………
Mgr. Osička Josef, v. r.
starosta obce

