OBEC DRSLAVICE
Zastupitelstvo obce Drslavice
Směrnice obce Drslavice č. 1/2021
o zásadách pro vytvoření a použití účelových prostředků
„Rezerva na zajištění krizových situací“
Čl.1
Základní ustanovení
1. V souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 25, písm. a) zákona 240/2000 Sb., o
krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zřídilo Zastupitelstvo obce Drslavice usnesením č. 35/2021 ze dne 14. 12.
2021 „Rezervu na zajištění krizových situací“ (dále jen „rezerva“).
Čl.2
Účel rezervy
1. Účelem rezervy je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování mimořádných,
nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil
a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují
život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení
záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem rezervy je zabezpečení
požadavku podle ustanovení § 25, odst. a), zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
ve znění pozdějších předpisů.
Čl.3
Tvorba rezervy
1. Základním zdrojem rezervy je:
a) jednorázový příděl ve výši 10 000 Kč z rozpočtu obce.
b) každoroční příděl v rámci schválení rozpočtu do výše 5 000 Kč.
2. Zastupitelstvo obce může rozhodnout o mimořádném přídělu do rezervy.
3. Doplňkovým zdrojem rezervy jsou:
a) vrácené prostředky rezervy nečerpané na stanovený účel,
b) náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené
likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci
havárie,
c) jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů).
4. O příjmech dle článku 3 bodu 3b) a 3c) rozhodují orgány obce v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Čl.4
Čerpání, použití a výdaje rezervy
1. Prostředky rezervy je možné použít:
a) na úhradu výdajů souvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi včetně
úhrad za omezení vlastnického nebo užívacího práva a věcnou nebo osobní
pomoc,
b) na úhradu výdajů na rekonstrukce a opravy majetku obce Drslavice, případně
majetku jiného vlastníka, vyvolané havárií nebo živelní pohromou,

c) na úhradu neočekávaných výdajů obce Drslavice plynoucích z plnění rozsudků
soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy,
d) na výplatu peněžité podpory do výše 5 000 Kč občanům obce Drslavice, kteří se
z důvodu havárie nebo živelní pohromy ocitli přechodně v mimořádně obtížných
poměrech,
e) na poskytnutí peněžního daru a účelové dotace fyzickým a právnickým osobám
na odstranění následků krizových situací,
f) ve výjimečných případech, kdy dojde k významnému neplnění rozpočtovaných
daňových příjmů, na financování nezbytných výdajů obce Drslavice.
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Čl.5
Hospodaření s rezervou
Finanční prostředky rezervy jsou součástí účetnictví obce Drslavice a budou sledovány na
analytickém účtu rezervy.
Prostředky rezervy je možné čerpat v souladu s článkem 4 převodem na účet příjemce nebo
hotovostně.
U prostředků poskytnutých hotovostně z pokladny proběhne neprodleně zúčtování s
rezervou.
Nečerpané prostředky rezervy přecházejí do dalších let.
O tvorbě a použití rezervy účtuje účetní jednotka ve smyslu zákona č.563/1991 Sb., o
účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro
některé vybrané účetní jednotky a v souladu s Českým účetním standardem pro některé
vybrané účetní jednotky č. 705- Fondy účetní jednotky.
Správcem rezervy je starosta, který předkládá zastupitelstvu obce ke schválení návrh
rozpočtu rezervy na příslušný rok. Přehled o tvorbě a použití rezervy je součástí
závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok.
O použití prostředků rezervy rozhodují orgány obce Drslavice v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl.6
Zrušení rezervy
1. Rezervu lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva obce a zůstatek rezervy se převádí do
rozpočtu obce Drslavice.
2. Pokud zůstatek rezervy tvoří i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty, bude tato
část zůstatku rezervy vypořádána v souladu s účelem a podmínkami stanovenými
poskytovatelem.
Čl. 7
Kontrola hospodaření s rezervou
1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává starosta, účetní nebo jím pověření pracovníci
kontroly.

1.
2.
3.
4.

Čl.8
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému obce a součástí
vnitřních směrnic.
Tato směrnice podléhá aktualizaci podle potřeby a změn zákonných norem.
Ustanovením této směrnice jsou povinni řídit se všichni zaměstnanci obce.
Aktualizace, novelizace doplňování a změny podléhají schválení zastupitelstva obce.

Čl. 9
Účinnost
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2021

Drslavice dne 14. 12. 2021

………………...……………….

…………………………………

Petr Machovec

Miroslav Dočkal

místostarosta

starosta

