Předběžné rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019 :
Zastupitelstvo schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2019
pro operace, které vzniknou v období od 20.3.2019 do 31.12.2019 bez určení konkrétní výše částky
pro tyto rozpočtové změny:
1. V případě přijetí právního aktu o poskytnutí dotace z jiného veřejného rozpočtu (např.
rozhodnutí) nebo v případě uzavření smlouvy o poskytnutí takové dotace:
a) u dotací schválených zastupitelstvem zapojení předpokládané výše přijaté dotace
v běžném roce do příjmů a případné zapojení akce/projektu do výdajů, přičemž do výdajů
lze v rámci tohoto usnesení zapojit částku maximálně ve výši kryté rozpočtovanou dotací
v příjmech. Vyšší částku lze zapojit jen v případech, kdy zastupitelstvo určilo zdroje krytí
a byly splněny podmínky k zapojení těchto zdrojů.
b) Bez ohledu na schválení dotace zastupitelstvem lze v rámci tohoto usnesení zapojit do
rozpočtu příjmy a související výdaje u těchto typů dotací – průtokové dotace; dotace na
výkon přenesené působnosti; dotace na volby; dotace za účelem vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
2. Upřesnění výše transferu ve vztahu k jiným veřejným rozpočtům, s případnou související
úpravou ve výdajích (upřesnění souhrnného dotačního vztahu, upřesnění výše dotace „na
koruny“, snížení předpokládané částky dotace z titulu snížení uznatelných nákladů,
(ne)obdržení dotace před koncem kalendářního roku a případně související úprava ve
výdajích).
3. Zapojení příjmů a rozpočtování výdajů vycházející z finančního vypořádání transferů
(případně z jiných důvodů). Výdaje lze v rámci tohoto usnesení rozpočtovat pouze pokud
jejich výše nepřekročí u jednotlivých dotací 100 tis. Kč. Výdaje z vypořádání dotace na volby
lze rozpočtovat bez ohledu na výši částky. Rozpočtové krytí výdaje se zajistí z dosud
nezapojených prostředků, pokud jsou k dispozici (pol. 8115).
4. Úprava rozpočtu v důsledku vykázání příjmu a výdaje z titulu daně z příjmů právnických osob
za obce, kde poplatníkem a zároveň příjemcem sdílené daně je sama obec.
5. Úprava rozpočtu po změnách v případech, kdy bylo u výdaje zajištěno rozpočtové krytí, ale
pro potřeby vykázání plnění v souladu s klasifikací podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě, je třeba provést opravu použité rozpočtové skladby.
6. Úpravy rozpočtu v důsledku změn vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě za
předpokladu, že by byla úprava prováděna rozpočtovým opatřením.
7. Navýšení výdajů v lednu rozpočtového roku v případech, kdy byly tyto výdaje rozpočtovány a
finančně kryty v předcházejícím roce, ale z objektivních důvodů nebyly do 31.12. uhrazeny.
Podmínkou je, aby v okamžiku úhrady trvalo zabezpečení jejich finančního krytí.
8. Úpravy ve výdajích bez dopadu na jejich celkovou výši za účelem vykázání, že rozpočet
obsahuje stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování
programu nebo projektu EU. Úpravy týkající se dotací v příjmech i souvisejících výdajů bez
dopadu na jejich celkovou výši v případech členění těchto prostředků prostřednictvím dalšího
třídění podle § 3a vyhlášky o rozpočtové skladbě (ORG či ORJ) za účelem jejich vykázání
jako jednotlivých závazných ukazatelů rozpočtu.
9. Ve výdajích rozpočtu je schválen závazný ukazatel paragraf 3900, který obsahuje objem
prostředků účelově určených na poskytování dotací z rozpočtu obce podle zákona č. 250/2000
Sb. Schvaluje se provedení změny paragrafu v okamžiku výplaty dotace podle svého účelu.
Objem výdajů se tímto nemění.
10. Ve výdajích rozpočtu je schválena v rámci závazného ukazatele paragrafu 3639 částka 5 mil.
Kč na projekty, studie, plány. Schvaluje se provedení změny paragrafu v okamžiku realizace
výdaje podle svého účelu. Objem výdajů se tímto nemění.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách pro
informaci zastupitelstvu.
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