
Pravidla rozpočtového provizoria 

 obce Křetín na rok 2020 

 
     V souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a z důvodu zajištění plynulého hospodaření 
obce Křetín se stanovují tato „pravidla rozpočtového provizoria“. 
 

Čl. 1 

     Rozpočtové hospodaření obce se dle těchto Pravidel bude řídit od 1. ledna 2020 do doby 
schválení rozpočtu na rok 2020. 
 

Čl. 2 

      Základním dokumentem, z něhož se stanoví jednotlivé částky rozpočtového provizoria, je 
schválený rozpočet po změnách v předchozím kalendářním roce (dále schválený rozpočet). 
 

Čl. 3 

     Provozní výdaje budou čerpány do výš jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu v každém 
měsíci trvání rozpočtového provizoria s výjimkou: 
• Výdajů, na které budou přijaty účelové dotace a příspěvky 
• Zálohových plateb na energie 
• Zálohové platby na provoz zřízené příspěvkové organizaci ve výší jedné  
• čtvrtiny schváleného rozpočtu předchozího roku 
• Výdajů týkajících se úhrad plateb firmě Kavyl s.r.o. souvisejících s dotačními akcemi 

ze Státního fondu životního prostředí ČR „Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při 
MŠ Křetín“ a Obnova zeleně na vybraných veřejných prostranstvích obce Křetín“ 

• Výdajů spojených s náklady na udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
RCS 200112 

• Výdajů z důvodů havárií, živelných pohrom nebo výdajů k zabránění škod 
 
     Kapitálové výdaje budou čerpány na investiční akce zahájené v předchozím roce  
a na platby vyplývající z uzavřených smluv. 
  
     Výdaje na splátky jistin a úroků z úvěrů a půjček budou prováděny dle splátkového   
kalendáře.    
     Případné nezbytné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí posoudit a odsouhlasit 
zastupitelstvo obce. 

Čl. 4 

     Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy 
a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
Výdaje budou kryty předpokládanými příjmy. Pokud budou tyto příjmy nižší, budou výdaje 
kryty prostředky z výsledku hospodaření minulých let.     
 

Čl. 5 

Pravidla rozpočtového provizoria schválilo zastupitelstvo obce Křetín dne 17.12.2019 
usnesením č. 3/12/2019. 
Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2020.  
 

 
 
 

       Ing. Bořek Procházka   
                                        starosta   
    


