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Pravidla ľozpočtovéhopľovizoria pľo rok2021
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Hospodaření svazku obcí se řídíPravidly rozpoětového pľovizoriapro rok2021v období od
l.2021 do doby schválení Rozpočtu pro rok 202l.

Rozpočtovépříjmy a qýdaje uskutečněnév době rozpočtového provizoria se v souladu
s odst. 5) $ 13 zźlkona č,' 25012000 Sb., o rozpočtových pľavidlech' ve zněni pozdějších předpisů,
stávají přljmy a výdaji ľozpočtu po jeho schválení.

Příimová část
Příjmovou část rozpočtového provizoľia tvoří především:
- příjmy z členských příspěvků pľo rok 202l,
- příspěvky obcí zúčastněných na spolupořádaných pľojektech,
- příjmy z obdrŽených dotací,
- příjmy nazákladě prováděné přefakturace nákladů roku2020 uhrazené po 1. l .202l,
- bankovní úroky z finančníchprostředků uloŽených na běŽném bankovním účtu,
- příjmy z obdržených finaněních daru,
- ostatní příjmy (např. přtjmy plynoucí zpoŤádaných spoľtovnícha kulturních akcí).

VÝdaiová část

V

rámci rozpočtového pľovizoria budou llrazeny především výdaje spojené s provozem

svazku obcí, pořádáním spoľtovnícha kulturních akcí a výdaje narealizované projekty svazku, a to
jak výdaje vzniklé v období od 1. 1 .202I, tak i výdaje vztahujícíse k předcházejícímu účetnímu
období neuhĺazené do 31. 12.2020. V ľámci rozpočtovéprovizoria budou také hrazeny úľoky
plynoucí z úvěru přijatého v roce 2020 od Českéspořitelny, a.s. a realizována případná vratka
úvěru.
Jedná se především o smluvně zajištěné výdaje a neinvestičnívýdaje:
- úroky zixěru,
- splátka úvěru,

- mzdové výdaje brazené na zák|ađěuzavřených pracovních smluv a dohod o pľovedení práce
(včetně zákonných odvodů azákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele),
- bankovní poplatky zavedení bankovních účtůsvazku,
- udľŽovací poplatky zauživaný software a práci technika, datový hosting apod.'

-

platba za doménu www. mľkľalovstvi.czzpracování účetnictvísvazku,
poštovné'

administrace jížprobíhajícíchpřípadně nově připravovaných projektů schválených valnou
hĺomadou svazku (zpracování żádostí o poskytnutí dotace, závěreč,né zprávy u ukončených projektů

-

apod.),

- výdaje na pořádané případně spolupořádané sportovni a kulturní akce (například materiální a
technické zajištění akcí, odměny účinkujícím,věcné ceny do soutěŽí, doprava apod.).

V rámci rozpočtovéhopľovizoria budou brazeny také výdaje týkajícíse projektu ..Vytvoření
strategických dokumentů pro SdruŽení obcí mikľoregionu Kĺálovství" nerealizované v roce 2020,

jako například vratka nevyčerpané zálohy dotace na pľojekt.

Schválením Rozpočtu pro rok 20ŻI đojđe
k ukončeníplatnosti Pravidel ľozpočtového
pľovizoľia pľo rok 2021.

Miroslava Zavadilová
předseda svazku
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