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Hostěradice č. 57, 671 71 Hostěradice 

 
NÁVRH PRAVIDEL ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA PRO 

ROK 2018 
 

Rozpočtové hospodaření v době od 1. 1. 2018 do schválení rozpočtu DSO Kanalizace 

– Hostěradice, Skalice, Morašice na rok 2018, se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria 

– uplatňuje se § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

DSO Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice hradí v období rozpočtového 

provizoria pouze nejnutnější výdaje zabezpečující provoz svazku, přičemž dbá na hospodárné 

vynakládání finančních prostředků. 

 

Nebudou zahajovány nové investiční akce, nebude pořizován nový dlouhodobý 

hmotný majetek, údržba majetku bude zajišťována formou nezbytného servisu. 

 

Nebudou uzavírány nové smluvní vztahy týkající se pořizování a rekonstrukce 

majetku svazku s výjimkou smluv řešících havarijní situace. 

 

Svazek hradí případné závazky z již už uzavřených smluv. 

 

Rozpočtové příjmy v období rozpočtového provizoria budou inkasovány v souladu 

s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu. 

 

Výdaje z finančního vypořádání a další účelové výdaje, které jsou odvozeny od dotací 

ze státního rozpočtu nebo obdobných zdrojů, budou čerpány bez limitu, dle potřeb. 

 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

 

DSO Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice stanovuje tato pravidla 

rozpočtového provizoria s účinností od 1. 1. 2018 po dobu, než nebude schválen rozpočet na 

rok 2018.  

 

Pravidla rozpočtového provizoria projednal a schválil DSO Kanalizace – Hostěradice, 

Skalice, Morašice na zasedání valné hromady dne 20. 12. 2017, usnesením č.  

 

V Hostěradicích 4. 12. 2017 

 

 

Bc. Marek Šeiner, Rudolf Křepela, Zdeněk Weis 

                             Jednatelé DSO 

 
 
Návrh pravidel rozpočtového provizoria je v listinné  

podobě k nahlédnutí v kancelářích úřadů členských obcí.    

Návrh pravidel rozpočtového provizoria bude vyvěšen  

do doby schválení Pravidel rozpočtového provizoria.   ………….………………….. 

Zveřejněno na úředních deskách i elektronických úředních  podpis a razítko členské obce  

deskách členských obcí a elektronické úřední desce  

DSO www.dsokhsm.cz. 

 

Vyvěšeno na fyzické a elektronické 

úřední desce dne: 4. 12. 2017 

Sňato z fyzické i elektronické 

úřední desky: 20. 12. 2017 


