ROZPOČTOVÝ PROCES – DEFINICE OBEC SOPŘEČ
I. Rozpočet schválený – definice nastavení podrobností.
Rozpočet obce se sestavuje pro schválení zastupitelstvem ve třídění podle rozpočtové skladby
(závazné ukazatelé) dle následujících pravidel:
1) Příjmy dle následujícího druhového třídění
a) daňové příjmy
b) vlastní příjmy = nedaňové + kapitálové příjmy
c) přijaté dotace s upřesněním vztahů k jiným rozpočtům a osobám
d) financování – při schodkovém nebo přebytkovém rozpočtu
2) Výdaje s přesností na paragraf s upřesněním vztahů k jiným rozpočtům a osobám
II. Rozpis rozpočtu – nastavení kompetencí.
Rozpis schváleného rozpočtu v plném členění rozpočtové skladby zajišťuje účetní obce ve
spolupráci se starostou obce.
III. Změny rozpočtu (Rozpočtová opatření)
Rozpočtová opatření se uskutečňují při změně finančních vztahů k jiným rozpočtům nebo
osobám a při hrozbě rozpočtového schodku.
Změny v příjmech jsou povinné jen v případě změny vztahu k jiným rozpočtům a změnách
financování.
Zastupitelstvo již schválilo 16.6.2016 převod kompetencí pro změny rozpočtu - rozpočtová
opatření do výše 5% schváleného rozpočtu na starostu obce. O takto provedených
rozpočtových změnách bude informováno zastupitelstvo při následujícím zasedání.
Rozhodující okamžik je schválení rozpočtového opatření, nikoliv pořízení do výkazu.
Zastupitelstvo obce může na posledním zasedání v roce schválit i předběžné rozpočtové
opatření k včasnému přijetí rozpočtových změn bez určení konkrétní výše v Kč.
Provedené rozpočtové změny v takovém případě budou předloženy v konkrétních částkách
k informování zastupitelstva na prvním zasedání v následujícím roce.
IV. Rozpis změn rozpočtu.
Položky rozpočtové skladby v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu v rámci
povinných rozpočtových údajů není nutné měnit na skutečnost. Pouze se provádějí úpravy dle
schválených rozpočtových opatření orgány obce při změně paragrafu.
Změny rozpisu rozpočtu v členění nástroje, prostorového původu a účelových znaků jsou
v kompetenci účetní obce a nepodléhají schvalování orgánům obce, provádějí se v souladu
s jinými předpisy a metodickými pokyny nadřízených orgánů pro potřeby výkaznictví.
Technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů bez vlivu na závazné ukazatele a povinné
hodnoty rozpočtu jsou v kompetenci účetní obce, provádějí se v souladu s jinými předpisy a
metodickými pokyny nadřízených orgánů pro potřeby výkaznictví.

