OBE OBEC Moravské Knínice,

IČ 00488216
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

Rozpočtové provizórium
dle ustanovení §13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria potřebná k
zajištění plynulosti hospodaření, kterými se bude řídit hospodaření obce
Moravské Knínice s účinností od 1.1.2018 do doby schválení rozpočtu obce.

Pravidla rozpočtového provizoria:





















výdaje na běžný provoz obce, opravy a údržbu obecního majetku
příspěvek na činnost PO - ZŠ záloha 250.0000,odvod DPH za 4. Q. 2017
výdaje na zajištění povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů
úhrada došlých faktur z r. 2017
výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmů
kryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, z rozpočtu fondů
EU, rozpočtu ÚSC. Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami
poskytnuté dotace nebo příspěvku.
plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v minulých letech
výdaje na tisk zpravodaje
výdaje na investiční akci – přístavba mateřské školy a na nákup vybavení
školní jídelny a MŠ
příjmy a výdaje spojené s konáním voleb prezidenta
výdaje v rámci finančního vypořádání – volby do Parlamentu vratka
výdaje na kabelizaci VO,TKR a rozhlas – Mezihoří, Vinohradská, Horní a
Dolní branka
výdaje na drcení suti (p. Ostřížek)
výdaje související s pořízením nového Územního plánu obce
výdaje související s vypracování Územní studie na lokalitu Mezihoří
výdaje na zajištění povinností obce vyplývajících z obecně závazných
předpisů.
příjem dotací nebo příspěvků ze státního rozpočtu, rozpočtu ÚSC.
příspěvek SDH Kuřim na zajištění požární ochrany v obci
členský příspěvek VaK Tišnovsko, SVOL Pelhřimov, Mikroregion Kuřimka
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Komerční banka, a.s.
č.ú. 14322641/0100

 výdaje na organizování každoročně opakujících se kulturních a
společenských akcí (např. obecní ples, ostatky, jubilanti…)
 výdaje související s nečekanými událostmi (živel, havárie) na základě
rozhodnutí starosty s oznámením zastupitelstvu na vědomí
Rozpočtové provizorium platí až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu
na rok 2018.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
V Moravských Knínicích 20.12.2017

Podpis starosta obce

Schváleno na 30. veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne
20.12.2017 usnesení č. 444/30/17
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