PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZÓRIA
OBCE CITOV NA ROK 2020
Zastupitelstvo obce Citov, na základě ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválilo
na svém zasedání, konaném dne 3. prosince 2019 Pravidla rozpočtového provizória
na rok 2020.
Pravidla rozpočtového provizória:
1. Rozpočtové hospodaření obce Citov se v době od prvního dne rozpočtového roku 2020
do doby schválení rozpočtu obce na rok 2020 bude řídit objemem příjmů a výdajů
rozpočtu obce schváleného pro předchozí rozpočtový rok.
2. Výdaje budou měsíčně činit nejvíce 1/12 ročního rozpočtu schváleného pro předchozí
rok. Závazným ukazatelem jsou paragrafy platné rozpočtové skladby.
3. Překročení objemu výdajů je přípustné, pokud k němu dochází v přímé souvislosti
s financováním uloženým zákonem nebo na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
učiněného do 31.12.2019.
4. Překročení objemu výdajů je přípustné v případě plnění úkolů obce při zajištění dodávky
vody, plynu, elektrické energie, likvidace komunálních odpadů, dopravní obslužnosti,
údržby mechanizace, údržby místních komunikací a zeleně v obci, včetně spotřeby
pohonných hmot při uvedených činnostech, při zajištění chodu obecního úřadu
v samostatné i přenesené působnosti a při zajištění provozu vlastní příspěvkové
organizace.
5. Během platnosti rozpočtového provizoria je možné uhradit i výdaje na mimořádné
havarijní situace a na odvrácení vzniku škody na majetku obce. Dále bude obec hradit
závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů učiněných obcí do 31.12.2019 (např.
smlouvy o dílo, objednávky, kupní smlouvy, splátky úvěrů).
6. Obec nebude v období rozpočtového provizória poskytovat žádné finanční příspěvky, ani
dotace, s výjimkou jednotlivých darů do výše 2.000,- Kč poskytovaných na podporu
kulturně společenských akcí.
7. Obec nebude v období rozpočtového provizória zahajovat žádné investiční akce, jejich
příprava však bude pokračovat v plánovaném rozsahu.
8. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória v roce 2020 se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na rok 2020 po jeho schválení zastupitelstvem
obce.
Pravidla rozpočtového provizória nabývají platnosti 1. ledna 2020 a budou platné do
schválení rozpočtu obce na rok 2020.
V Citově dne 3. prosince 2019

Jaromír O t á h a l
starosta obce
Vyvěšeno dne: 4.12.2019
Sejmuto dne:

