Směrnice obce Klokočná č. 2/2018

OBEC KLOKOČNÁ
Směrnice
Obce Klokočná
č. 2/2018,
o určení pravomoci starosty k schvalování rozpočtových
opatření
Zastupitelstvo obce Klokočná se na svém zasedání dne 19. 12. 2018 usneslo vydat na základě
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní zřízení“) a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

Čl. 1
Základní ustanovení
1. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) obecního zřízení stanovuje zastupitelstvo obce pravomoc
starosty obce k provádění rozpočtových opatření do výše 150 000 Kč, jsou-li vyvolaná
organizačními změnami a pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na zvýšení celkových
výdajů, tedy v rámci výdajové stránky rozpočtu je nutné najít úspory ve stejné výši jako
změna.
2. Pravomoc starosty na schválení a provedení rozpočtového opatření se rozšiřuje pro případ tzv.
posledního rozpočtového opatření v kalendářním roce, kdy by mělo dojít k úpravě výdajů ale
případně i příjmů tak, aby nebyl porušen zákon o rozpočtových pravidlech.
3. Rozpočtová opatření ve vyšších částkách může starosta schválit a provést v těchto případech:
a) Rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
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b) Kdy je nutný výdaj na zajištění chodu obce v případě havárie nebo stavu nouze, výdaj k
odvrácení možných škod, dále když pozdní provedení úhrady je penalizováno a dopady z
penalizace mohou překročit rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje s
tím spojené, kdy schválení a provedení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován.

Čl. 2
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje:
a) Právo na informaci a stručné ústní odůvodnění každého rozpočtového opatření
provedeného a schváleného v rozsahu pravomoci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.
b) Povinnost informovat účetní obce o každém schváleném rozpočtovém opatření starostou
obce, které bude očíslované a v písemné podobě.

Čl. 3
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.

_________________________
Ing. Miloslav Rovný
starosta

_________________________
Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D.
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu:
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu:
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