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Rozpočtové provizorium - rok 2022 
 

Pravidla Rozpočtového provizoria  
 

Zastupitelstvo obce Dyje na svém pravidelném zasedání dne 25.11.2021, usnesením č. 
5/11/2021 schvaluje ve smyslu §13 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tato pravidla rozpočtového hospodaření 
obce Dyje v době od 01.01.2022 do schválení rozpočtu obce na rok 2022. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy 
a výdaji rozpočtu Obce Dyje po jeho schválení a jsou spojené s chodem obecního úřadu a 
obce. 

 
Příjmy: přijaté daně FÚ, poplatek za psa, poplatek za odpady, správní poplatky, hlášení 
místního rozhlasu, nájemné za hrobová místa, přijatá dotace ze SR, příjmy z odběratelských 
faktur atd. 
 
Výdaje: budou hrazeny výdaje spojené s provozem obecního úřadu a obce: 

• plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v minulých letech, např. dodavatelské faktury 
za energie, telefon, odvoz a uložení komunálního odpadu, úhrady za poskytnuté služby 
spojené s chodem OÚ, pojištění, splátky úvěrů a finančních výpomocí … atd. 

• nákup kancelářských potřeb, občerstvení 

• dary občanům, dary organizacím, příspěvky sdružením (např. na masopust) 

• výdaje na poskytnutí individuální dotace (porodné, pohřebné) 

• členské příspěvky a zdravotní prohlídky JSDH 

• výdaje spojené se zajištěním ochrany proti COVID-19 

• nákup PHM, pracovních oděvů 

• nákup materiálu na zimní posyp, úhrada faktur za zimní údržbu 

• opravu strojů a zařízení v majetku obce 

• údržba chodníků v zimním období – dohody o provedení práce 

• povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, např. výplata mezd, úhrada povinného 
pojištění…atd. 

• povinnosti obce vyplývající pro obec z obecně závazných právních předpisů, např. úhrady 
dodavatelských faktur, odvod vratek v rámci finančního vypořádání…atd. 

• odvrácení vzniku škody na majetku obce, např. řešení situací po živelné pohromě, řešení 
náhlých havarijních stavů…atd. 

 
Vyvěšeno na ÚD:  7.12.2021 
                                                                                                                                                                                 
          David Matoušek          
          starosta obce 
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