ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM OBCE ZÁMRSK
NA ROK 2017
V souladu s ust. § 13 odst.2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Zámrsk stanovuje tato
pravidla rozpočtového provizoria s účinností od 1.1.2017 do doby schválení rozpočtu obce
Zámrsk.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu obce po jeho schválení.
Příjmy budou naplňovány podle obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích,
dále pak ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní hlavní činnosti obce.
Na běžné výdaje (na provoz, nutné opravy, údržbu obecního majetku, mzdové
výdaje,…) budou uvolňovány prostředky ve výši 25% schváleného rozpočtu roku 2016. Dále
budou hrazeny závazky z roku 2016 splatné v roce 2017 a splátky přijatých úvěrů a leasingů.
Navýšeny byly výdaje par. Požární ochrana – dobrovolná část (z důvodu dokončení akce Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody) a par. Finanční vypořádání
minulých let ( z důvody vratky nevyčerpané dotace na volby), zároveň byl o stejnou částku
snížen par. Silnice - je předpoklad menších výdajů než v roce 2016.
Do doby schválení rozpočtu obce nebudou zahajovány nové investiční akce. Bude
pokračovat investiční akce – Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody,
zahájená v roce 2016 a čerpání dle finančního harmonogramu dotace.
Výdaje, které budou pokryty z přijaté dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu a
rozpočtu územně samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním. Jejich čerpání
je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.

V Zámrsku 1.12.2016

Schváleno v OZ:

Tvrzníková Zuzana
starostka obce

Příloha: Rozpočtové provizorium 2017

Obec Zámrsk
Návrh rozpočtového provizoria na rok 2017
Příjmy:
Daňové příjmy
Podnikání a restruktur. v zeměď. a potr.
Vnitřní obchod
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
celkem

2 301 350,00
63 750,00
8 500,00
91 750,00
1 250,00
250,00
5 000,00
105 250,00
65 750,00
1 500,00
2 500,00
46 250,00
25 000,00
107 750,00
10 000,00
2 500,00
2 838 350,00

Výdaje:
Vnitřní obchod
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Předškolní zařízení
Základní školy
Divadelní činnost
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury,církví
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Domovy pro seniory
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Domovy
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
Ochrana obyvatelstva
Ostatní správa v oblasti krizového řízení
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
celkem

94 900,00
1 487 750,00
172 000,00
642 250,00
63 750,00
101 250,00
1 250,00
4 250,00
1 625,00
250,00
5 500,00
39 625,00
21 500,00
21 250,00
2 500,00
36 375,00
159 750,00
147 750,00
12 500,00
426 500,00
112 500,00
12 500,00
30 000,00
2 500,00
86 500,00
2 500,00
3 000,00
1 250,00
3 750,00
1 047 000,00
222 000,00
274 500,00
5 000,00
21 750,00
325 000,00
5 000,00
4 947 275,00

Financování
celkem

-

2 108 925,00
2 108 925,00

