Uřední deska:

oznámení

o

zveřejnění schváleného ľozpočtovéhoprovĺzoria obce Krčmaň pro rok2021

Oznamovatel:
Datum zveřejnění

obec Krčmaň lČ ooszsoło
15.12.2020

Rozpočtovéprovizorium obce Kľčmaňna rok 202I by|o schváleno Zastupitelstvem obce
Krčmaň dĺe 14.12.2020' usnesením č. 0812020.

V elektronické podobě je schválené rozpočtové pľovizorium obce Kľčmaňna rok2021

zveřejněno na intemętových stľánkách obce Krčmaň www.kľcman.cz, v části obecní
úřad/Rozpočet a rozpočtová opatření.

V listinné podobě je schválené rozpoětové pľovizorium obce Krěmaň narok2021

k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Krčmaň, Kokorská 163' 779 00 Krčmaň v úřední
dny, v úředních hodinách.
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Pľavidla ľozpočtovéhoprovĺzoľia Obce Kľčmaňpro rok 202l
V souladu s ustanovením $

13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pľavidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,.zźlkon o rozpočtových pravidlech"), se
stanovuje; pokud zastupitelstvo obce nęschválí rozpočet před 1. lednem rozpočtového roku,
bude obec Kľčmaňdo doby schválení rozpočtu hospodařit podle rozpočtového provizoľia.

Rozpočtovépříjmy a výdaje uskutečněnév době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji ľozpočtu obce dnem nabytí účinnostirozpočtu obce po jeho schválení.
Pľo stanovení výdajů se v souladu s ustanovením $ 13 odst. 4)zákonao rozpočtových
pravidlech vycházi z výdajű rozpočtu schváleného pro předchozi rozpočtoý rok' Měsíční
výdaje územníhosamosprávného celku stanovené v pravidlech ľozpočtovéhoprovizoria
nesmí překĺočitjednu dvanáctinu výdajů ľozpočtu schváleného pro předchozi rozpočtový rok

V

době platnosti rozpočtového provizoria:

l. Nesmí býzahajovány

žádnéinvestičníakce, jejich příprava však můŽe pokračovat
v plánovaném ľozsahu, investičníakce zahájené v předchozich letech budou pokračovat.
2' obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečujici provoz obecního riřadu a obce, hĺadí
závazky z titulu finančníhovypořádání předchozích období, dbá při tom na hospodárnost a

efektivní vynakládání rozpočtových prostředků.
3. Přednostně poskytuje příspěvek vlastní příspěvkové organizaci na I. čtvrtletíroku.
4. obec ľradi závazky vyplívajici již z dřive uzavřených smluv.
5. obec hĺadívýdaje na splátky úvěru.

Pravidla rozpočtového provizona nabývají platnosti dnem 1. ledna 202I abudou platná do
schválęní rozpočtu obce pro rok2021.
Tato rozpočtová pravidla byla pľojednána a schválena zastupitelstvem obce Krčmaň dne
14.|2'2020, usnesením č. 0812020.

Mgr. Zdeněk Janěo
staľosta obce
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