
Zápisu finančního výboru obce Černouček ze dne 09.12.2019 
 

Finanční výbor projednal a navrhnul zásady rozpočtového provizoria obce Černouček  pro rok 
2020 ke schválení v ZO, které se bude konat dne 10.12.2019.  
 

Zásady rozpočtového provizoria platné pro rok 2019 (znění navrhované  
finančním výborem obce Černouček). 

Konečné znění „Zásad rozpočtového provizoria obce Černouček na měsíce leden – 
březen roku 2020“ stanoví zastupitelstvo obce Černouček na svém zasedání, které se bude 
konat dne 10.12.2019. 

 
Vymezení pojmů: 
 

Rozpočtové provizorium je přechodné období stanovené zastupitelstvem obce 
Černouček  na dobu, než bude schválen podrobný rozpočet na kalendářní rok 2020.  

V období rozpočtového provizoria by zastupitelé obce Černouček neměli uzavírat 
nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění budou mít potřebné finanční 
prostředky.  

V období rozpočtového provizoria nelze realizovat žádné rozpočtové změny a ani 
rozpočtové úpravy.  

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

     
Povoluje se: 

1. Čerpání běžných výdajů do výše 1/12 celkové roční částky v každém měsíci období 
rozpočtového provizoria podle celkových výdajů ze schváleného rozpočtu obce 
z roku 2019.  ( Výpočet:  6.298.000/12= cca 524 833 x 3 =1.574.000,-   
a tj.veškeré provozní výdaje maximálně v době rozpočtového provizoria). 

2. Plnění na základě uzavřených smluvních vztahů vzniklých v minulých letech. 
3. Výdaje na řešení výjimečných havarijních a krizových situací. 
4. Výdaje na financování probíhajících investičních akcích, jejichž zastavení by 

znamenalo pro obec další zvýšené náklady (nové investiční akce se v době 
rozpočtového provizoria nezačínají). 

5. Splnění povinností obce vyplývajících z právních předpisů (např. vratky dotací 
v rámci finančního vypořádání). 

6. Sepsání smluv vztahujících se k dotačním titulům nevyjmenovaných v bodu č.1. 
Pokud budou smlouvy podepsány, tak max. povolená částka 1.574.000,- Kč bude 
zvýšená o čerpání dotací. 

 
Nepovoluje se: 

1. investiční výstavba 
 

Povinnost obce: 
Řídit se schválenými  zásadami rozpočtového provizoria a dbát o hospodárnost a 

efektivnost při vynakládání rozpočtových prostředků. 
 
V Černoučku, 10.12.2019 
Zapsal: Lipš Petr  (předseda finančního výboru obce) 

................  


