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2. Obecná pravidla pro sestavování rozpočtu.
ávrh rozpočtu na běžný kalendářní rok, který je oučasně rozpočtovým rokem se sestavuje
v termínu od l.9. do 14.12. předchozího roku. Pokud není rozpočet schválen do 3l.12.
předchozího roku, postupuje se
v ouladu s rozpočtovým provizoriem. Rozpočtové
provizorium je stanoveno ve výši 1/12 čerpání rozpočtu minulého roku v oblasti provozních
nákladů za každý měsíc do doby chváleni rozpočtu.
Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování v započaté akci,
na jejichž úhradu jsou zajištěny zdroje dotačni, příp. nedočerpáním zdrojů minulých let včetně
fondů.
Návrh rozpočtu zpracovávají navrhovatelé a to jak na straně přijmů, tak i výdajů. Návrhy
musí vycházet z dlouhodobé koncepc rozvoje obce, z rozhodnutím za tupitelstva, příp.
dalších požadavků. Návrhy musí vycházet z platné rozpočtové skladby min. však v rozděleni
na provozni a kapitálové.

3. Příjmy a výdaje.
Příjmy a výdaje upravuje
7 a 9 zákona 250/2000 b. Příjmy a výdaje jsou strukturované
závaznou rozpočtovou
kladbou. Po uzování bude vycházet
z reálnosti příjmů a
navrhovaných výdajů. avrho atelé předloží upra ený návrh zastupitelstvu obce k posouzení
prioritnich výdajů s určením pořadí dl zájmů obce. Po sladěni reálných příjmů a možností
financování (úvěry půjčky přebytky z minulých let zapojení fondů) s výdaji vznikne návrh,
který je návrhem rozpočtu na další rok. V této verzi budou uvedeny i požadované výdaje dle
návrhu jako náhradní požadavky zatím do rozpočtu nezahrnuté. Verze může být zakotvena
v rozpočtovém výhledu a nemusí být nezbytně součástí návrhu rozpočtu.
K těmto
požadavkům bude přihlíženo v případě plnění vyšších příjmů než původně rozpočtovaných.
Finančni výbor má svrchované právo
v proce u chvalování,
požadovat doplňující
vysvětlení a dokladování požadavků.
Návrh rozpočtu se předkládá za příjmy výdaj ,financování
Rozpočtová
skladba
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zastupitelstvu v této podobě:

Návrh rozpočtu

Komentář
významných
rozdílů

Komentář je možno zpracovat jako textovou čá t. Rozpočet předkládaný zastupitelstvu obce
nemusí být v plném členěni rozpočtové skladby pokud jsou souhrnné údaje dodatečně
specifikované.

