
O B E C    VALTROVICE 
 671 28 p. Jaroslavice,  IČO: 00 637 653 

 

PRAVIDLA 

Rozpočtového provizoria na období od 1.ledna 2011  

do termínu schválení rozpočtu obce na rok 2011 
 

V souladu s  § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 v platném znění, projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce Valtrovice na svém 11. zasedání 

konaném dne 15. 12. 2010 tato pravidla rozpočtového provizoria na období  

od 1.1.2011 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2011:  

 

1. V souladu s těmito pravidly bude v období rozpočtového provizoria v roce 2011 obec 

zabezpečovat provoz obecního úřadu a obce, přičemž bude v maximální míře dbát na 

hospodárnost vynakládání finančních prostředků. 

 

2. V období rozpočtového provizoria bude obec hospodařit s příjmy z vlastní správní 

činnosti (správní poplatky, místní poplatky), s příjmy z vlastní činnosti a majetkových 

práv (nájemné, služby, prodej majetku atd.) a dále také výnosy a podíly na daních dle 

rozpočtového určení daní, případně s přijatou dotací, např. na výkon státní správy 

apod. 

 

3. V období rozpočtového provizoria bude obec hradit nejnutnější výdaje zabezpečující 

chod obce, výdaje na vlastní činnost v její samostatné působnosti, výdaje spojené 

s výkonem státní správy. Rovněž bude hradit provozní výdaje – závazky vyplývající 

z již dříve uzavřených smluvních vztahů (např. EON, RWE, Mediapress, AVE, 

Telecom, atd.).  

 

4. V období rozpočtového provizoria obec poskytne příspěvek na provoz své vlastní 

příspěvkové organizaci Mateřské škole Valtrovice ve výši poskytnutého příspěvku 

v roce 2010 pro stejné období, pokud nenastanou objektivní důvody pro poskytnutí 

příspěvku v období rozpočtového provizoria ve výši jiné.   

 

5. Po schválení rozpočtu obce na rok 2011 se příjmy a výdaje období rozpočtového 

provizoria stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu obce Valtrovice pro rok 2011. 

 

 

Podklad ke schválení pravidel rozpočtového provizoria zpracovala a předkládá: 

 Alena Sochorová, účetní obce 

 

Ve Valtrovicích  dne 08.12.2010 

 

 

  Bc.Luděk Lahner, starosta obce 

 

Vyvěšeno dne : 16.12. 2010 

Sňato dne : 07. 01. 2011 

Zveřejněno na elektronické úřední desce: v době od 16.12 .2010 do 07.01.2011 

 


