
Kompetence starosty obce Spojil k provádění rozpočtových opatření 

a stanovení pokladních limitů 

(Materiál pro jednání Zastupitelstva obce Spojil dne 19.12 2018) 

A: Zastupitelstvo obce Spojil stanovuje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. A) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích(obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů kompetenci starosty obce Spojil k provádění jednotlivých rozpočtových 

opatření v následujícím rozsahu: 

 

I. do výše 100.000,- Kč, pokud se jedná o přesun mezi paragrafy a položkami v nich 

 

II. do výše 500.000,- Kč, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky 

obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce). 

 

Rozpočtová opatření dle bodu II. může starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií 

nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení 

úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná 

rizika z neoprávněné úhrady 

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 

kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 

výdaj musí být realizován 

 

Zastupitelstvo obce Spojil si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 

provedeném v kompetenci starosty obce na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po 

schválení rozpočtového opatření starostou a jeho stručného odůvodnění (odůvodnění lze na 

zasedání podat ústně). 

Starosta obce předkládá rozpočtová opatření písemnou formou na vědomí Zastupitelstvu obce 

Spojila a čísluje je. 

 

Příklad: 

Starosta obce Spojil schvaluje dne ………….. rozpočtové opatření č. …:………………. 

 

Přesun paragrafu …………….přesun položky …… na paragraf ……ve výši …………. 

 

Datum a místo: 

Zodpovídá:   

Podpis starosty: 

 

B: a) Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje pokladní limit ve výši 50.000,- korun na měsíce 

leden, únor a březen, kdy se vybírají poplatky za TKO a psy. 

b) Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje pokladní limit ve výši 30.000,- korun na měsíce 

duben až prosinec včetně. 

C: Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje do kompetence starosty obce Spojil provádět 

v případě potřeby navýšení pokladního limitu nad rámec schválený Zastupitelstvem obce 

Spojil a následně na nejbližším zasedání jej o tomto opatření informovat. 

 

 


