Obec Louka, 679 74 Louka 33, okr.Blansko
IČ.: 49463985

Rozpočtové provizorium
( k rozpočtu Obce Louka na rok 2020)
Rozpočet Obce Louka nebude k datu 31.12.2019 schválen a proto se bude hospodaření obce
řídit podle zákona č250/2000 Sb .o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění tímto

rozpočtovým provizoriem.
Čerpání běžných výdajů bude do výše 1/12 za každý měsíc, podle skutečnosti rozpočtu roku
2019.
V době platnosti rozpočtového provizoria nebudou zahajovány žádné investiční akce. Jejich
příprava bude však probíhat v plán. rozsahu.
Akce započaté a schválené v roce 2019 budou pokračovat.

Pravidla rozpočtového provizoria
V období rozpočtového provizoria
1. obec bude hradit jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu
a obce, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových
prostředků a výdaje schválené v roce2019.
2. obec bude hradit nejnutnější výdaje na neodkladné práce spojené s údržbou
komunikací, údržbou veřejných prostranství, pěstební činností a nutnými
opravami(např. k zajištění dodávky pitné vody atd. )
3. Obec bude hradit náklady spojené s opravami komunikací, bude-li třeba
4. obec bude hradit nutné náklady spojené se zajištěním činnosti jednotky SDH
5. obec bude hradit závazky vyplývající z už uzavřených smluv
6. obec bude hradit výdaje spojené s volbami a referendy v daném období
7. obec bude hradit výdaje spojené s volbami a referendy v daném období
8. obec bude hradit výdaje na opravy a nákupy odsouhlasené zastupitelstvem v roce
2019
9. výdaje překračující rámec nutných výdajů musí odsouhlasit ZO
Rozpočtové provizorium nabývá platnosti 1.1.2020 a bude platné do schválení rozpočtu
obce Louka na rok 2020.
Po schválení rozpočtu pro rok 2020 se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
V Louce dne: 30.12.2019
Na ZO Louka schváleno dne: 30.12.2019
Josef Boček
starosta obce
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