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Pravidla rozpočtového provizoria obce Hradiště jsou zpracována dle § 13 zélkona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu ve mění pozdějších předpisů.

1. Pravidly rozpočtového provizoria se řídí rozpočtové hospodaření obce Hradiště v případě, že
nebude schválen rozpočet obce Hradiště před 1. lednem rozpočtového roku 2022.

2. Pravidly rozpočtového provizoria se řídí rozpočtové hospodaření obce Hradiště i v případě
pozastavení ýkonu usnesení zastupitelstva obce Hradiště, kteqfm byl schválen jeho
rozpočet.

3. Zastupitelstvo obce stanoví pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodaření.
o Rozpočtové provizorium obce Hradiště lrychází ze schváleného rozpočtu v předchozím

roce.
o Měsíční výdaje obce Hradiště nesmí překročit jednu dvanáctinu qfdajů rozpočtu

schváleného pro předchozírozpočtový rok s výjimkou:
a) zabezpečení plněni na základě smluvních vztahů vzniklých v předchozích letech

(např. úhrada dodavatelských faktur za elektrickou energii, zimní údržbu místních
komunikací, úhrada splátek přijatých úvěrů a půjček aj.),

b) zaj ištění povinnosti r,yplývaj í cích z pracovněprávních váahů,
c) zajištění povinnosti r.yplývajících z obecně závazných právních předpisů (např.

odvod vratek v rámci ťrnančního vypořádání),
d) odvrácení vmiku škody na majetku obce Hradiště (oprava a údržba movitého i

nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích
jako např. náhlý havarijní stav, živelná pohroma, nebezpečí poškození zdraví),

e) zabezpečení rea|izace investičních akci již započaých a smluvně podložených
z minulého roku,

o Rozpočtové příjmy a ýdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
přtjmy a qýdaji rozpočtu po jeho schválení.

Pravidla rozpoČtového provizoria 2022 schválilo ZO Hradiště 31. 12 .2021, pod čj. Hl
- 13 - 812021.

ffi ossc HRADIšTĚ
\šťy 338 08 ZBlRoH

Ing. Pavel Šubrt, starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce:$f. lI. lga.|
Svěšeno z úřední deslry: Zvařeiněno na internetové stránce

úřední el. desce
liillw,hradistenadbetounkou.cz

Vyvěšeno na úředni oesc"
Svěšeno z úřední desky:

3 { n. te24


