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V souladu se zákonem ě. 12812000 Sb. o obcích v platném znění a v souladu se ziíkonem

č.25012000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění Zastupitelstvo obce Krhanice určuje
tato pravidla pro provádění rozpočtoých opatření a rozpisu rozpočtu:

1.

rozpočtová opatření
roaah provádění rozpočtového opatření starostou obce:

_

a) oblast vydajů: starosta obce je oprávněn provádět rozpočtová opatření

b)

c)

(přesuny) navzájem mezi jednotliými paragrafu rozpočtovéskladby, kdy finanční
rozsah těchto rozpočtových opatření bude v součtu maximálně do 500.000,00 Kč
a kdy objem ýdajů se nemění. o těchto opatřeních bude starosta obce vždy
informovat zastupitelstvo obce, a to na nejbližšímzasedéni zastupitelstva obce.
oblast dotačníchtitulů, příspěvků,grantů: rozsah provádění rozpočtovéhoopatření
starostou obce je v tomto případě bez ohledu na v'ýši finančníchprostředků. Toto
rozpočtovéopatření bude prováděno neprodleně po obdrŽení podkladu konkrétního
titulu (rozhodnutí, příslib' avízo, ...). o tomto opatření bude starosta vždy informovat
zastupitelstvo obce' a to na nejbližšímzasedání zastupitelstva obce.
v případě ochrany obyvatelstva a zabránění škod na majetku a odstranění
havárií, kdy uskutečněnívydaje je nutné z hlediska ochrany obyvatelstva nebo
zabezpeč,ení chodu obce: rozsah provádění rozpočtovéhoopatření starostou obce je
v tomto případě omezeno finančními prostředky obce (volné finančníprostředky,
nevyčerpanéÍinančníprostředky).

Veškerá rozpoětová opatření budou evidována dle jejich ěasové posloupnosti (1 číselná
řada pro všechna rozpočtová opatření během roku).

2.

rozpis rozpočtu

-

po schválení rozpočtu
zastupitelstvem obce, rozpis provede starosta obce.
změny rozpisu rozpočtu obce v rámci jednotlivých paragrafu se provádí v případě
potřeby neprodleně, změny rozpisu rozpočtu obce provádí starosta
veškerézměny rozpisu rozpočtu se číslujív chronologické posloupnosti samostatnou
číselnouřadou.
podrobný rozpis rozpočtu bude proveden neprodleně

Tato ,,Příloha č. 3 Rozpočtu obce Krhanice na rok 202I" byla projednána a schválena
při projednávéni Rozpoětu obce Krhanice na rok 202I na zasedání Zastupitelstva obce
Krhanice č.612020 dne 18.12.2020.
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