USNESENÍ
Na základě zákona č. 250/2000 Sb. ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů schvaluje Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem následující pravidla pro rozpočtové
provizorium.
Rozpočtové provizorium
Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření obce
v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
Pravidla rozpočtového provizoria
1. Rozpočtové příjmy realizovat v plné výši v těchto oblastech:
a. příjmy z vlastního majetku a majetkových práv;
b. příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je obec pověřena
podle zvláštních zákonů, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a
odvodů uložených v pravomoci obce;
c. výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona;
d. výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona;
e. dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů;
f. dotace z rozpočtu kraje;
g. prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. z jimi ukládaných pokut a
jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle zvláštních zákonů příjmem obce;
h. peněžité dary a příspěvky i. jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patřící do příjmů obce;
j. obec může ke krytí dočasného časového nesouladu mezi čerpáním rozpočtovaných výdajů a
plněním rozpočtových příjmů určených k jejich úhradě použít návratnou finanční výpomoc ze
státního rozpočtu, z rozpočtu kraje nebo z rozpočtu jiné obce.
2. Rozpočtové výdaje v plné výši realizovat v plné výši v těchto oblastech:
a. závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony;
b. výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je obec pověřena zákonem;
c. závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních
vztahů;
d. dotace zřízené příspěvkové organizaci, závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s
dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost;
e. splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných výpomocí ;
f. úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů,

3. Rozpočtové výdaje realizovat ve výši jedné 1/12 schváleného rozpočtu předchozího
rozpočtového roku za jeden kalendářní měsíc podle platné rozpočtové skladby ( v třídění ODPA)
a. výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o
vlastní majetek a jeho rozvoj.
4. Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizace
Hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem,
p.o. se rovněž řídí rozpočtovým provizoriem.
Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz vlastní příspěvkové organizace na rok 2019 se stanovuje
ve výši 550.000,- Kč.
Příspěvek bude po dobu trvání rozpočtového provizoria vyplácen v měsíční poměrné částce 45.830,Kč.

Zpracovala Ing. Jitka Steinerová
Schváleno zastupitelstvem obce dne 17.12.2018 pod č. usn. 2/7.

