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Metodika sestavení rozpočtu obce Záměl
Rozpočet je základním řídícímnástrojem financoyání potřeb obce a zabezpečení rozvoje
obce na základě zastupitelstvem schválených rozvojových ko cepcí.

cilen

1'1,

čt. t
cíl a zaměření metodiky

Vydáni této metodlÁy pÍo sestaveri íozpoČtuje:

zabezpeěil zplacování lozpočtu obce V souladu s ustanoven Ím:
zákona č,' 128/2000 sb'' o obcích (obecn í zřízen í),
zákona č' 250/2000 sb'' o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů'
zákÓna č' 21812000 sb' o rozpočtových pravidlech
zákona č' 32012001 sb' o flnančníkontro]e Ve Veřejné spráVě (zákon o Ínančníkontrole
Vyhlášky č' 416/2004 sb' kterou se provádí zákon č' 320/2001 sb'
Zpracovat rozpočet obce V souladu se stanovenýrni prioritamj V souladu se schvá]enýn
lozpočtovým Výh edem'
1
stanovit zásady pro sestave n Í lozpočtu obce za účastiVšéchorgán ů obce a vymezit ú oh u:
Volených orgánů'
zarněstnanců obce'
Všem obcí zřízeným organizacím a organizačnímsložkám'
Zpracovaná metodjka rozpočtu napomŮže k sestavéní rozpočtu:
V požadovanémtermínu,
odpovÍdajÍcÍkvalitě'
Ve srozuňitelné ekonomicky VypoVídací schopnosti'

1'2'
.3.

.
.
.
.
.

.
.
.
1.4.
.
.
.
2.'l2.2.

čl- z
charakteristika rozpočtu

Rozpočet obceje Vždy
transparentní'
srozumitelný
vyrovnaný'
Rozpočei můžebýt schválén jako schodko\',ýjen V případě, žéschodek bude možnéuhradit:
fnančními prostředky z minulých let'
smluvně zabézpečenou půjčkou'Úvěrem, náVratnou finanční Výpomocí'

.
.
.
.
.

čt. :

3.í.

Přípravné práce a sestavení rozpočtu
Výbory zastupitelstva a komise starostky, pracovníci Úřadu obce Záměl' příspěvková
organizace a ostatní oaganizace (občanská sdruŽení' společenskéa zájmové organizace)
předajísVé požadavky na rozpoěet prostrednictvím úřadu obce finančnímU Výboru a starostce
obcé' NáVrhy musíVycházet z platné Íozpočtovéskladby'
Příspěvkové organizace.
Rozpočet předkládá ředitel Po' Rozpočet Po bude projednán za účastistarosty' o projednání
predběŽné VeřejnospráVní kontrole"' Rozpočet bude přédkládán
bude sepsán protokol
zřizovateli ke schválení',o
na základě rámcově schválených hodnot, případně dlé stanovených
nolmativů' Normativy každoroěně určUje zřizovatel' Rozpočet bude predkládán V tabulkové
podobě'

Rozpočet sestavil dne:

jméno' tel.:

Rozpočet schválil dne:

jméno' tel.:
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3.2.

zadluženíobce
ce kový dluh obce v rámci íinancovánÍ nesmí překročit 40

% návrhu rozpočtu piijmú'

Do celkového dLuhu sé započítávají:
d|ouhodobé úvěry (ne kontokorent' revolving' krátkodobé úVěry)

.
.
.
.
.
.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

úvěry se státnízárukou
náVrat1é fnanČnj Výpomoc
dloJhodobé Vydané dluhopisy
ostatní dlouhodobé přijaté půjčenéprostředky
dlouhodobé přijaté zálohy s dopadem na finančnítoky (zálohy ze smluv o smlouvě
budoucí při prodeji majetku' např' bytů se nezapočítávají)
FinanČnÍ Výbor za účastičlenůzastupitelstva obce zpaacujé pracovní náVrh rozpočtu' kteni
doplní úřad obce o stálé provozní platby a náklady na mzdy podle platových výměrů'
Návrh lozpočtu je zveřejněn na 15 dnú na úřédnídesce úřadu obce a na Webových stránkách
obce k případným připomínkám občanůa organizací obce'

Po uplynutí předepsané doby _ 15 dnů zveřejnění opětovně ÍnančnÍVýbor společně se

starostkot] zpracuje náVrh rozpočtu pro jednánÍ zastupitelstva'
zastupiteLstvo obce projedná a schválí rozpočet obce na přísluŠnýkalendářní rok'

čt.,t

4'1'

Metodika seslavení návřhu rozpočtu
Přípřava záměru:
a) záměr přjpravují orgány obce podle jejich pravomocí a úkolůstanovených organizačním
řádem' Pro kaŽdý rokjsou stanoveny a zástupite]stvem obce schváleny prioaity pro sestavení
rozpočtu'

b) předpokládá

.
.
.
.

se' že jednotlivé náměty a náVrhy vycházÍ:
z rozpočtového Výhledu
zé zjiŠtěnéhostav! a předpokiádané funkčnosti ob astí'
z potřebnosti a dostu pnosti jed notlivých služeb pro občany a obec'
poŽadavkyjsou objektivní a potřeba je prokazatelná,

c) při každémnáVrhu pro zařazení nároku je doloŽeno:
charakteristika a Velikost inkasovaných příjmů z činnosti,

.
.

předpokládanéVýdaje,

čt. s

Hařmonogram seslavení řozpočtu
5.1. Podklady plo sestavení rozpočtu před loŽ í jed notlivé orgány uvedené ve čl' 3 do konce října
běžnéhorokL]
5.2' zpÉcavánínáýlhu rozpočtu do konce měsíce ljstopadu běŽného roku'
5.3. zveřejnění náVrhu rozpočtu V termínu od 1.12' do 20'12' běŽného roku
5'4. Projednáni náVrhu rozpočtu a schválení rozpočtu zastupité]stvem obce nejpozdějido konce
prosince běŽného roku'
Čl. 6
Rozpis rozpočtu, čerpání rozpočtu a rozpočtovézměny
6.1' Rozpočet bude neprod|eně po schválenÍzo aozepsán a předán spráVci rozpočtu'
Rozpis bude obsahovat razítko a podpis Vedoucí organizace'
6.2. ceřpání rozpočtu musí probíhat v souladu těmito pravidly:
. veškéréVýdaje musÍ být V souiadu se schváleným rozpočtem' soulad se ověřujé na Výši
výdajů i na stanovený úče]'
. správce rozpočtu není oprávněn dát přÍkaz k provedení operacé bez schválení navýšení
rozpočtu zo' v havarijních případech starostou obce'
Rozpočetje nutné během roku čerpat řovnoměmě.
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stařosta je opráVněn povo|it čeřpání výdaje před schválením rozpočtovézmětry
zastupitelstvem:
. nutný Výdaj na zajištěníchodu úřadu' k odstranění havadjního stavu' příp' j]ného stavu'
ktený lze kvalifikovat jako stav nouze' dále kdyŽ VčasnéprovedenÍ úhrady je Vázáno
penalizacl a dopady penalizace mohou Výrazně překročit případná rizika z neopÉVnené
úhlady
. úhrady pokut' penále z rozhodnutÍ nadříŽených kontrolních a doh]edů orgánů
. případy nrimořádných VýdajŮ V rozsahu do 1 % schváleného rozpočtu'
6.3. Rozpočet je rnožno na základě náVrhŮ správce rozpočtu upravit' NáVrh zpracuje spráVce rozpočtu
a po projednánl Ve FinančnímVýboru se predk]ádá Zo'

Ředitel Po zodpovídá za vypracování rozboru hospodaření 2x za rok' Rozbor obsahuje věcné
plnění ukazatelů schváléného rozpočtu Včetně pořízenídlouhodobého majetku' Rozbor se
předkládá do pos]edního dne kalendářního měsÍce následujícího po skončenídaného pololetí'

Čtl

Podmínky pro hospodaření podle pÍovizoria
7.í. Nebude-li schválen rozpoěet na príslušný rok před 1' lednem rozpočtového.oku, řídí se
rozpočtovéhospodaření v době od 1' ledna rozpočtovéhoroku pravidly rozpočtovéhoprovizoria'
7.2. Tato pravidla stanoví zastupitelstvo obce k zajlštění p|ynulého rozpočtového hospodaření
obce' Postup je v souladu s ustanovením s 13 zákona č' 25012000 sb'' o lozpočtových
pravid ech územních rozpočtů'
7.3. Rozpočtové plovizorium je stanoveno Ve Výši 1/12 čerpánl rozpočtu minulého roku V oblasti
provozních nákladů za kaŽdý měsíc do doby schválení rozpočtL]. Výdaje na dlouhodobý
majetek mohou být pořÍzeny V případech pokračování V zapoěaté akci' na jejichž úhradu jsou
zajjštěny zdroje dotační'příp' nedočerpáním zdlojů minulých |et Včetně fondů'

čt. s

Překročenírozpočtu bez dodržování této normy je povaŽováno za hrubé porušení pracovní kázně'
NedodÉení této normy se povaŽuje ÍovněŽ za porušenírozpočtové kázně' obojÍ má za náslédek
discjplinární řízení s odpovědnými pracovn[ky'

cl. 9
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