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Zprávy ekonomického odboru č. 9/2009
20. dubna 2009

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

Dotace na dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce v roce 2009 a dotace na krytí pojistného souvisejícího s výkonem veřejné služby


1.    Na základě dotazů některých obcí (příjemci uvedené dotace) na dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce v roce 2009 a její použití, zpracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra následující sdělení:
Poskytnutí předmětné dotace představuje další prostředky ze státního rozpočtu, které jsou poskytované vedle příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, vymezených zákonem o státním rozpočtu (přílohy č. 6 a 8 k zákonu č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu na rok 2009). Dofinancování příspěvku na výkon státní správy pro obce v celkovém schváleném objemu 301 500 tis. Kč je chápáno jako další prostředky na zabezpečení výkonu přenesené působnosti obcí, které mají řešit vyrovnání asymetrie v krytí výdajů na výkon státní správy stávajícím příspěvkem poskytovaným ze zákona.
Vzhledem k všeobecnému charakteru tohoto dotačního titulu nebude Ministerstvo financí vydávat samostatnou metodiku k použití těchto prostředků. Předpokládá se, že sdělení bude vodítkem pro použití a zatřídění poskytnutých prostředků.

Obecně lze uvést, že z hlediska realizovaných výdajů by se mělo jednat o krytí osobních výdajů, tj. prostředků na platy a zákonné odvody. V případě věcných výdajů by se pak mělo jednat převážně o výdaje, které lze zařadit pod seskupení položek 51 platné rozpočtové skladby.  Podstatné je, aby  výdaje hrazené z této  dotace  souvisely s  plněním úkolů obcí v přenesené působnosti (nespecifikuje konkrétní druh státní správy) a aby byly označovány účelovým znakem 98 116.

Dotace v celkové výši 250 mil. Kč byla rozdělena mezi tři skupiny obcí, kde byly identifikovány největší disproporce ve financování:
	Hl. m. Praha, statutární města Brno, Ostrava a Plzeň (kritériem rozdělení byla velikost správního obvodu obce s rozšířenou působností; u Prahy byla částka stanovena pevnou částkou);
	Obce II s pověřeným obecním úřadem (kritériem rozdělení byla velikost správního obvodu pověřeného obecního úřadu);
	Obce I se stavebním úřadem (kritériem rozdělení byla velikost správního obvodu stavebního úřadu). 

Zbývající částka 51,5 mil. Kč (do celkového objemu 301 500 tis. Kč) představuje objem dotace poskytnuté v roce 2008 jednotlivým obcím s pověřeným obecním úřadem, valorizovaný o 3 %, jejíž rozdělení zůstalo pro letošní rok stejné. 
Rozdělení provedlo Ministerstvo vnitra, odbor územní veřejné správy, a vycházelo přitom z analýz financování přeneseného výkonu státní správy.

2.       Dotace na krytí pojistného v souvislosti s institutem veřejné služby ve smyslu zákona    č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění – v této záležitosti připomínáme, že dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí byly všechny obce v České republice informovány o možnosti poskytnutí dotace na pojistné kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena. Byl rozeslán:
  a) Metodický pokyn MPSV k veřejné službě č. 2/2009 (Č.j.:2009/25527/21) stanovující způsob a podmínky poskytnutí dotace obcím na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu
  b) formulář Žádosti o poskytnutí dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu.




                                                                                                          Ing. Ilja Štěpánek
                                                                                                    vedoucí ekonomického odboru   
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