
O b e c  P l c h  

Plch 50, 53345 Opatovice nad Labem 
     

 
 

 

Telefon:+420 466 981 230 obecplch@obecplch.cz ičo: 00580627  
 

ČJ: Plch/245/2021/pul usnesení 5/2021/4   zasedání ZO dne:22.12.2021 

Znění usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce Plch, které se bude 

řídit podle pravidel rozpočtového provizoria na základě Ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 

Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákon č. 218/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 

Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu na rok 2022, nejpozději však 

1.3.2022.  

Rozpočtové provizorium obce Plch na rok 2022 

(do schválení rozpočtu obce pro rok 2022) 

 

Rozpočet obce nebude schválen do 31. 12. 2021, proto se financování obce bude řídit 

podle Ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění a zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

tímto  rozpočtovým provizoriem. 

 

V době platnosti rozpočtového provizoria nesmí být zahajovány žádné investiční akce, 

jejich příprava však bude pokračovat v plánovaném rozsahu. Započaté investiční akce v roce 

2021 budou pokračovat. 

 

Pravidla rozpočtového provizoria 

  

Rozpočtové hospodaření obce se v této době bude pro zajištění plynulosti řídit schváleným 

rozpočtem na rok 2021. Výdaje maximálně 1/12 z roku 2021. Rozpočtové příjmy a výdaje 

uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho 

schválení. Připomínky k návrhu rozpočtového provizoria na rok 2022 mohou občané uplatnit 

písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce 

 

V období rozpočtového provizoria:  

1. Obec hradí jen nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce  

2. Hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv. Finanční plnění bude provedeno tak, 

aby obci nevznikly nezaplacené faktury.  

3. Případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce. 

4. Hradí kapitálové výdaje, pokud potřeba výdajů pokračuje i v roce 2022 

 

 Rozpočtové provizorium nabývá platnosti 1. ledna 2022 a bude platné do schválení rozpočtu 

obce Plch. Po schválení rozpočtu pro rok 2022 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria 

stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

V Plchu dne 23.12.2021        

         Půlpán Martin 

                                                                                              starosta obce 

       

Vyvěšeno dne :    23.12.2021     

Vyvěšeno  v dig. Podobě dne :  23.12.2021   Sejmuto dne:…………….. 


