OBEC DOBRÉ
IČ: 00274861

Dobré 150, 517 93 Dobré

Pravidla rozDočtového provizoria obce Dobré na rok 2020
Dne 2.12. 2019 schválilo Zastupitelstvo obce Dobré usnesením č. ZO 11-02/2019 v souladu

s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tato pravidla rozpočtového provizoria:

Měsíční výdaje obce Dobré nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného
pro rozpočtový rok 2019 s výjimkou:

a) zabezpečení plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v předchozích letech (např.
úhrada dodavatelských faktur za elektrickou energii, zimní údržbu místních komunikací,

úhrada splátek přijatých úvěrů a půjček aj.),
b) zajištění povinnosti vyplývajících z pracovněprávních vztahů,

c) zajištění povinnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (např. odvod
vratek v rámci finančního vypořádání),

d) odvrácení vzniku škody na majetku obce Dobré (oprava a údržba movitého i

nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích jako
např, náhlý havarijní stav, živelná pohroma, nebezpečí poškození zdraví),
e) zabezpečení realizace investičních akcí a nákupu nemovitostí již započatých a smluvně
podložených z minulého roku,
f) příspěvků poskytnutých zřizovatelem vlastním příspěvkovým organizacím pro zajištění
jejich chodů.

Příjmy budou naplňovány podle platných obecně závazných vyhlášek obce Dobré o místních
poplatcích, dále pak ze správních poplatků, daní] dotací a z vlastní činnosti obce.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu obce pro rok 2020 po jeho schválení.

Dle těchto pravidel rozpočtového provizoria se postupuje až do doby schválení řádného

rozpočtu obce Dobré pro rok 2020.
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Jan' Rozínek, místostarosta

lng. Tomáš Vidlák, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.12. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

