Obec Grygov

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018

Hospodaření Obce Grygov se řídí Rozpočtovým provizoriem pro rok 2018 v období od 1.1.2018 do doby
schválení Rozpočtu obce pro rok 2018, nejpozději však do 31.3.2018.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se v souladu s odst. 5) § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Rozpočtové provizorium je sestaveno v třídění dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou Ministerstva
financí ČR.

Příjmová část
Příjmová část rozpočtového provizoria obsahuje předpokládané příjmy:
- z daňových výnosů ze sdílených daní,
- z dotací,
- ze správních poplatků,
- z místních poplatků,
- za odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly,
- za poskytování datových služeb (obecní internetová síť),
- za zpracování účetnictví svazku obcí,
- z nájemného na základě uzavřených nájemních smluv (nájem zemědělské půdy, bytových prostor a prostor
určených k podnikání, nájem movitých věcí - vodovod, stany) a předpokládané nájemné z krátkodobého
podnájmu nebytových prostor,
- z prodeje pozemků,
- za hlášení v místním rozhlase,
- z výtěžku z pořádaných akcí (vybrané vstupné, tombola, prodej občerstvení),
- z úroků na běžných bankovních účtech obce,
- z ostatních pohledávek obce.
Příjmy z dotací jsou do rozpočtového provizoria zahrnuty na základě Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, financovaného ze státního rozpočtu č.
OLA-V-37/2017 a dodatků k této smlouvě, uzavřené s Úřadem práce ČR.

Výdajová část
V rámci rozpočtového provizoria budou hrazeny neinvestiční a investiční výdaje spojené s provozem a
rozvojem obce, a to jak výdaje vyplývající z uzavřených smluv, pracovně právních vztahů, odměny vyplácené
na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
výdaje ze stanovených záloh, schválených záměrů zastupitelstva obce a akcí pořádaných obcí, realizovaných
v období od 1.1.2018 do 31.3.2018, tak i výdaje vztahující se k předcházejícímu kalendářnímu období, tj. roku
2017, neuhrazené v termínu do 31.12.2017.

Financování
Financování je tvořeno zapojením prostředků ,,Fondu rozvoje bydlení,, a ,,Fondu obnovy kanalizace,,.

Schválením Rozpočtu obce pro rok 2018 dojde k ukončení platnosti pravidel rozpočtového provizoria.

