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Zprávy ekonomického odboru č. 2/2009
20. ledna 2008

zpracovala:
Jana Šímová
telefon:
485 226 530
e-mail:
jana.simova@kraj-lbc.cz" jana.simova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz

Finanční vypořádání účelových dotací, 
poskytnutých ze státního rozpočtu, státními finančními aktivy nebo Národním fondem prostřednictvím Libereckého kraje v přenesené působnosti
 a z rozpočtu Libereckého kraje v rámci jeho samostatné působnosti v roce 2008 

     	V souvislosti s finančním vypořádáním účelových dotací poskytovaných ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje, prováděného dle vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění, a z rozpočtu kraje v rámci jeho samostatné působnosti dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, do rozpočtů obcí a do rozpočtů jimi zřízených organizací, je stanoven postup konečného zúčtování těchto dotací:

A) Dotace   ze   státního   rozpočtu   a   státních  fondů
1. Poskytnuté   formou   transferů   z  jednotlivých   kapitol    státního    rozpočtu    prostřednictvím     
Libereckého kraje - z účtu č. 19-7964000277/0100
 
Příjem těchto prostředků v roce 2008 u obce byl zaúčtován a rozpočtován dle rozpočtové skladby:
paragraf
položka
účelový znak
poznámka
žádný
4111,4116,4211,4216
státní dle číselníku
vlastní značení ORJ,ORG
Přehled dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím LK a termíny pro odvody nedočerpaných dotací na účet LK  - příloha č. 1
Odvody nedočerpaných dotací provede obec na účet č. 19-7964000277/0100 
●odvod jedné nedočerpané dotace uvést variabilní symbol = ÚZ státní +0+ číslo obce (orgnum) -  není třeba posílat avízo
●v případě odvodu více nedočerpaných dotací uvést variabilní symbol = pouze číslo obce (orgnum) a je nutné současně zaslat avízo o přesném rozdělení převedeného objemu na e-mailovou adresu jana.simova@kraj-lbc.cz, 
Termín odvodu do 5. února 2009:
ministerstvo
účelový znak
poznámka
Úřad vlády
4428
tab.- příloha č. 2
Ministerstvo práce a soc. věcí
13305
tab.- příloha č. 2+komentář    */

13306, 13235
tab.- příloha č. 4                     */
Ministerstvo vnitra
14006, 14137, 14336
tab.- příloha č. 2                     */
Ministerstvo životního prostředí
15065, 15091, 15092, 15291
tab.- příloha č. 2
Ministerstvo zemědělství
29004, 29008, 29516
tab.- příloha č. 2
Ministerstvo kultury
34053, 34070, 34352, 34544
tab.- příloha č. 2
Ministerstvo zdravotnictví
35442
tab.- příloha č. 2
*/ ÚZ 13305 – finanční vypořádání dle pokynů odboru sociálních věcí KÚ, p. Marešové, vyplnit tabulku –příloha č. 2  samostatně (+ komentář) a pro EO kopii této vyplněné tabulky na vědomí (bez komentáře)
*/ ÚZ 13306 a 13235 – každý ÚZ samostatně dle pokynů MPSV(příloha č. 3)  na tabulky - příloha č. 4 
*/  ÚZ 14006, 14137, 14336  - dle pokynů Ministerstva vnitra je třeba vypořádat každý ÚZ na samostatnou tabulku + komentář (nepřikládat kopie dokladů!)
Termín odvodu do 15. února 2009:
ministerstvo
účelový znak
poznámka
Operace státních finančních aktiv
97188, 97572
tab. - příloha č. 2
Všeobecná pokladní správa - MF
98074, 98116, 98193, 98216
tab. - příloha č. 2
Odvod nedočerpané dotace po 1. 1. 2009 na účet LK zaúčtován a rozpočtován dle RS:
paragraf
položka
účelový znak
poznámka
6402
5366
žádný
vlastní značení ORJ,ORG
Vyplněný formulář (nebo vyplněné formuláře !!) (příloha č. 2 ,4) zaslat na odbor  ekonomický  KÚLK  ve stejném termínu
 Vyúčtování dotace ÚZ 13305 – podle pokynů odboru sociálních věcí KÚ LK (p. Marešové)
Finanční a dokladové vyúčtování vyplývá z pokynů poskytovatele (viz určující dopis k příslušnému převodu finančních prostředků).  
Pro urychlení je možno doplněné tabulky zaslat v elektronické podobě na  e-mailovou   adresu   jana.simova@kraj-lbc.cz, tento způsob však nenahrazuje požadovanou písemnou podobu finančního vypořádání zasílaného poštou. 

2.  Resort školství - dotace poskytované odborem školství, mládeže, tělovýchovy  a sportu. Finanční  a  dokladové  vyúčtování  vyplývá  z  pokynů  odboru  ŠMTVS KÚ LK  z  22. 12. 2008 (www.kraj-lbc.cz→Liberecký kraj→krajský úřad→odbory→OŠMTVS→rozpočet regionálního→ školství→pokyn k FV + formuláře). 

3.  U dotací, které obce obdržely přímo ze státního rozpočtu (státního fondu) na svůj účet provádějí finanční vypořádání obce samostatně v termínu stanoveném uvedenou  vyhláškou.
Odvod nedočerpané dotace po 1. 1. 2009 na stanovený účet SR účtován a rozpočtován dle RS:
paragraf
položka
účelový znak
poznámka
6402
5364
žádný
vlastní značení ORJ,ORG

B) Dotace z rozpočtu kraje a peněžních fondů zřízených krajem
Poskytované na základě uzavřené smlouvy k určenému účelu (rozhodnutí).
Příjem těchto prostředků v roce 2008 u obce byl zaúčtován a rozpočtován dle rozpočtové skladby:
paragraf
položka
účelový znak
poznámka
žádný
4122 nebo 4222
žádný
vlastní značení ORJ,ORG

Odvod nedočerpané dotace po 1. 1. 2009 na účet LK zaúčtován a rozpočtován dle RS:
paragraf
položka
účelový znak
poznámka
6402
5366
žádný
vlastní značení ORJ,ORG
Odvod vratky provede obec na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta - variabilní symbol (10-ti místný)  =  stejný, pod kterým byla dotace zaslána z účtu LK na účet obce v termínu dle pokynů  příslušného odboru KÚ LK. Současně obec zašle avízo o odvodu vratky na e-mailovou adresu jana.simova@kraj-lbc.cz. a Finanční a dokladové vyúčtování vyplývá z pokynů příslušného odboru. 

C)  Další pokyny
	Finanční vypořádání  (dále FV)  se týká finančních  operací, které se uskutečnily v běžném roce 2008. Při sestavování roční závěrky za rok 2008 se postupuje dle vyhlášky č.505/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, pokud není zvláštním pokynem stanoveno jinak
	FV se provádí v návaznosti na účetní data. Zpracované tabulky budou podkladem pro stanovení odvodu do státního rozpočtu, případně pro vypořádání nároku na státní rozpočet. Obec jej předkládá i za zřízené organizace.

Obce zkontrolují údaje dle účetních výkazů a dat, včetně zřízených organizací. Vratky nepoužitých dotací provedou rovněž včetně svých organizací. 
	Vratky účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu převedené po termínu stanoveném vyhláškou pro FV,  se stávají zadrženými  prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 1  písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, tzn. jedná se o porušení rozpočtové kázně. Takovéto účelové prostředky se vypořádávají prostřednictvím příslušného finančního úřadu
	Termínem rozhodným pro splnění povinnosti provedení odvodu nebo vratky se rozumí datum odepsání odvodu nebo vratky z účtu -  § 18 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění
	Převody vratek doporučujeme provádět: 
- z účtu vedeného u Komerční banky na účet kraje vedený u Komerční banky - bez  omezení,
- účtu vedeného u jiného peněžního ústavu na účet kraje - do 24. dne v měsíci.    
	Obce zúčtují dotace a návratné finanční výpomoci, které jim byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů, s těmito resorty v termínech a způsobem jimi stanoveným.
	Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. 
	K vyplněné tabulce č. 4a) přiloží příslušná obec Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01 za rok 2008, Druh ZZ(obor): kojenecké ústavy a dětské domovy.

10. Při vyplňování tabulky č. 9A a upravené tabulky č. 9A  POZOR !!!
Sloupec č. 1 – Poskytnuto k 31.12.2008 = výše dotace stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo                        
smlouvě o poskytnutí dotace (včetně doplatku za rok 2007 = sloupec 6)
Sloupec č. 2 – Čerpáno k 31.12.2008 = výše dotace převedená poskytovatelem prostřednictvím
příslušného kraje na účet příjemce k 31.12.2008 (včetně doplatku za rok 2007 = sloupec č. 6)
Toto platí pro vyplňování tabulky č. 9A k čerpání i ostatních dotací !!


Přílohy:
č. 1 – přehled transferů na obce LK (po okresech) po ÚZ a s termíny odvodů
č. 2 – příloha č. 9A k vyhlášce č. 52/2008, finanční vypořádání dotací
č. 3 – pokyn MPSV 
č. 4 – příloha č. 9A k vyhlášce č. 52/2008 – upravená
č. 5 - tabulka č. 4a) – vybraná zdravotnická zařízení
č. 6 – tabulka č.  5 – sociálně-právní ochrana dětí
č. 7 – informace k FV dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2008
 






                                                                                                          Ing. Ilja Štěpánek
                                                                                                    vedoucí ekonomického odboru   
 
















Všechny dosud vydané Zprávy ekonomického odboru pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje najdete:
www.kraj-lbc.cz (úvodní stránka) →Krajský úřad – odbory → ekonomický odbor → Zprávy ekonomického odboru

