
Obec Černouček

IČ 00526428

rozpočtová opatření pořízeno zveřejnění na informace číslo příjmy výdaje financování

číslo v období elektronické na ZO usnesení

starostou zastupitelstvem úřední desce dne ZO
do 100tis. nad 100tis.

nad 100tis. mimo

dotace a havárie dotace a havárie

rozpočtové opatření č.1 05/2018 25.5.2018 15.6.2018 15.6.2018 24-18/2 234 000,00 234 000,00 0,00
rozpočtové opatření č.2 08/2018 31.8.2018 14.9.2018 2.10.2018 26-18/2 30 000,00 30 000,00 0,00
rozpočtové opatření č.3 09/2018 21.9.2018 12.10.2018 45 000,00 45 000,00 0,00
rozpočtové opatření č.4 0,00
rozpočtové opatření č.5 0,00
rozpočtové opatření č.6 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CELKEM ÚPRAVA ROZPOČTU 309 000,00 309 000,00 0,00

Schválený rozpočet schválen na veřejném zasedání obce Černouček dne 29.3.2018, pod bodem č.5, závazný ukazatel byl určen § 4 925 000,00 4 925 000,00 0,00
Úpravy rozpočtu (jednotlivá rozpočtová opatření) 309 000,00 309 000,00 0,00
Rozpočet po změnách 5 234 000,00 5 234 000,00 0,00
Schvalování rozpočtových opatření na účetní rok 2018 - dle ZO č.22-18 ze dne 29.3.2018, bod 2 dle §102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích - kompetence starosty do výše 100tis.Kč dle §16 zákona

č.250/2000 Sb., k nimiž může dojít ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce. Ve vyšších částkách a) zapojení do příjmů a výdajů účelové dotace, b)zapojení výdajů nutných na zajištění chodu obce

(škody,havárie,živ.pohromy), c) úhrady pokut, penále, daňových doměrků a odvodů. Dále technické změny (zavedení nové položky). Na konci roku nevyčerpané rezervy zapojit na položku 8115. 

datum zveřejnění: 12.10.2018

zpracovala: Smutná Renata, hlavní účetní a správce rozpočtu

SEZNAM

ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

ROK 2018

schváleno

dne

Jednotlivá rozpočtová opatření a seznam rozpočtových opatření jsou zveřejněny na elektronické desce www.cernoucek.sweb.cz

sekce Obecní úřad, podsekce Úřední deska

Schvalování rozpočtových opatření na účetní rok 2018 - dle ZO č.22-18 ze dne 29.3.2018 pod bodem č.2



Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta obce samostatně provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných  rozpočtů

Zastupitelstvo obce bude informováno o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty

ZO Černouček stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., 

    opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou s ústním odůvodněním.

o obcích ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 

do výše 100 tis.Kč, dle §16 zákona č.250/2000 Sb., jimiž může dojít ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce.

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, vývoj 

    k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací

    mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového


