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Rozpočtové provizorium na rok 2021
Rozpočet Obce Vidlatá Seč nebude schválen do 31. 12. 2020, proto se hospodaření obce bude v době
do schválení rozpočtu (nejdéle však do 31. 3. 2021) řídit podle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tímto
rozpočtovým provizoriem.
Čerpání běžných výdajů bude do výše 1/12 za každý měsíc podle skutečnosti rozpočtu na rok 2020.
V době platnosti rozpočtového provizoria nesmí být zahajovány žádné investiční akce, jejich příprava
bude pokračovat v plánovaném rozsahu. Investiční akce započaté v roce 2020 budou pokračovat.
Čerpání investičních výdajů bude v nutném rozsahu s ohledem na dodržení lhůt splatnosti.
Pravidla rozpočtového provizoria
1. Realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu obce.
2. Realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu
(havarijní stav, nebezpečí vzniku škody, nebezpečí poškození zdraví).
3. Realizovat investiční i neinvestiční rozpočtové výdaje na již zahájené akce.
4. Realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních či jinak daných závazků vůči
třetím osobám. Finanční plnění bude provedeno tak, aby obci nevznikly nezaplacené faktury.
5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
Rozpočtové provizorium nabývá platnosti dne 1. 1. 2021 a bude platné do schválení rozpočtu Obce
Vidlatá Seč na rok 2021.
Schváleno zastupitelstvem obce Vidlatá Seč dne 13. 11. 2020 usnesením č. 13/7/2020.
Ve Vidlaté Seči dne 16. 11. 2020
Luboš Herold - starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………
Písemnost byla dne ………………… zveřejněna na adrese: http://www.vidlatasec.cz/4-uredni-deska/
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí z úřední desky a zveřejnění
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

