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KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

     z p r á v y  e k o n o m i c k é h o   o d b o r u

pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje

ročník 2003                          							    číslo 14
Liberec  8. prosince 2003

Finanční vypořádání účelových dotací, poskytnutých ze státního rozpočtu a rozpočtu Libereckého kraje v rámci jeho samostatné působnosti v roce 2003 

     V souvislosti s finančním vypořádáním účelových dotací poskytovaných ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje, prováděného dle vyhlášky MF ČR č. 531/2002 Sb., 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.

     Účelové dotace jsou poskytovány ke stanovenému účelu, který je nutné bezpodmínečně dodržet a k využití do 31.12. roku poskytnutí, pokud není stanoveno jinak. V odůvodněných, mimořádných případech může poskytovatel nařídit odvod nedočerpané účelové dotace v roce poskytnutí, zpravidla z důvodu jejího dalšího přerozdělení. Dokladové vypořádání dotace lze požadovat k předložení i před výše uvedeným datem.

 
Resort školství
     
Dotace poskytované odborem školství a mládeže z účtu č. 19-7964210207/0100

       příjem u obce:		SU	AU	§	  pol.		ÚZ		ORG
                                 	231	??	-	4122           státní                 ??
                                                                                       - podle pokynů odboru školství
     
       a) vratka (nedočerpané) dotace v roce poskytnutí tzn. mimořádný odvod: 
				SU    AU 	§         pol.             	ÚZ 		ORG
                                  	231   ??         -     - 4122            státní      	  ??
                                                                                                                            
       b) vratka (nedočerpané) dotace v následujícím roce:
				SU     AU        §         pol.             ÚZ                 ORG
                                  	231     ??     6402    5366          žádný           xxxx0XXXX  

                                                                              pozn.: x = ÚZ; X = č.obce(Organum)

Převod vratky na účet č. 19-7964110257/0100  
- variabilní symbol (10místný) = ÚZ státní + č. obce (Orgnum)

Vratky dotací ÚZ 98xxx,97xxx - požadovaný formulář - tabulku zaslat na odbor  školství a mládeže KÚ Lbk ……………..…………………. v termínu do 13. února 2004

Vratky ostatních dotací ÚZ 33xxx, 34xxx--   požadovaný formulář-tabulku zaslat na odbor  školství a mládeže KÚ Lbk .…………………… v termínu do 5. února 2004  
(pokud není stanoveno jinak). Avízo o platbě neprodleně zaslat na odbor školství a mládeže KÚ Lbk.  

Finanční a dokladové vyúčtování vyplývá z pokynů odboru školství a mládeže KÚ Lbk, který současně s převodem finančních prostředků podává obci, případně také její zřízené příspěvkové organizaci, písemnou zprávu o poskytované dotaci (určující dopis).  


Ostatní resortní dotace

Ostatní dotace ze státního rozpočtu, poskytované  z účtu č. 19-7964000277/0100

       příjem u obce:		SU     	AU      §         pol.                       ÚZ                 ORG
                                  	231     ??       -     4111,2,3,4,6,8,       státní                 ??
                                                        	       4211,2,3,4,6,  dle pokynů poskytovatele

	vratka (nedočerpané) dotace v roce poskytnutí - mimořádný odvod:                               			SU      AU     §         pol.                        ÚZ                 ORG

                                  	231       ??     -    - 4111,2,3,4…..         státní                ??

        b) vratka (nedočerpané) dotace v následujícím roce:
                              		SU      AU     §           pol.                      ÚZ                ORG
                                 	231      ??   6402     5366                   žádný     xxxx0XXXX
                                                                                                                                                                                                                       pozn.: x = ÚZ; X = č.obce(Organum)
Převod vratky na účet č. 19-7964000277 
- variabilní symbol (10místný) = ÚZ státní + č. obce (Orgnum)

Vratky dotací ÚZ 98xxx, event.97xxx - požadovaný formulář - tabulku zaslat na  
odbor  ekonomický, příp. přísl. odvětvovému odboru KÚ Lbk …. …do 13. února 2004

Vratky ostatních státních dotací -   požadovaný formulář - tabulku zaslat na 
odbor ekonomický, příp. přísl. odvětvovému odboru KÚ Lbk ……..   do 5. února 2004 
                                                                                         (pokud není stanoveno jinak)                                                    

Avízo o platbě neprodleně zaslat na odbor ekonomický, příp. příslušnému odboru KÚ  Lbk.


Finanční a dokladové vyúčtování vyplývá z pokynů ekonomického odboru KÚ, který současně s převodem finančních prostředků (výjimkou jsou převody v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu vůči rozpočtům obcí - pol. 4112, 4212) podává obci, případně také její zřízené příspěvkové organizaci, písemnou zprávu o poskytované dotaci (určující dopis). 



Dotace z rozpočtu kraje (odboru) v rámci jeho samostatné působnosti
 poskytované na základě uzavřené smlouvy k určenému účelu  

      příjem u obce:    	SU      AU       §        pol.                ÚZ                    ORG
                                  	231      ??       -    4122,4222      xxx ano                  ??                                                                                    
                                                                                              xxxx ne                  
   
	vratka (nedočerpané) dotace v roce poskytnutí - mimořádný odvod:   

                                  	SU      AU       §        pol.                ÚZ                    ORG
                                  	231      ??       -     - 4122            xxx ano                  ??                                                                                                                                                           
                                                                                              xxxx ne                         
                                                                                                                   
        b) vratka (nedočerpané) dotace v následujícím roce: 
	                                 SU       AU       §        pol.               ÚZ                    ORG
                                 	231        xx     6402    5366          žádný         xxxx00XXXX
                                                                                                                        
pozn.: x = ÚZ; X = č.obce(Organum)

Převod vratky na účet č. 19-7964000277/0100
- variabilní symbol (10místný) = ÚZ kraje + č. obce (Orgnum) v termínu dle pokynů příslušného odboru KÚ Lbk.

Avízo o platbě neprodleně zaslat na příslušnému odboru a na vědomí odboru ekonomickému.
 
Finanční a dokladové vyúčtování vyplývá z pokynů příslušného odboru , který současně s převodem finančních prostředků podává obci, případně také jí zřízené příspěvkové organizaci, písemnou zprávu o poskytované dotaci (určující dopis). 
    


4)   Další pokyny

Finanční vypořádání se provádí na základě přesných účetních údajů, to znamená bez zaokrouhlování a obec jej předkládá i za zřízené organizace.

Veškeré doklady související s finančním vypořádáním dotací za rok 2003 musí být výdajem toho roku, to znamená s datem nejpozději 31. 12. 2003.

Převody vratek provádět: 

    - z účtu vedeného u Komerční banky na účet kraje (KB) - bez omezení,
    - z účtu vedeného u jiného peněžního ústavu na účet kraje - do 25. dne v měsíci (v únoru do 24.)
         
Zpracovala: Jana Šímová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování EO
tel.: 485 226 350; e-mail: jana.simova@kraj-lbc.cz
  
              
                                                                                          Ing. Ilja Štěpánek
                                                                               vedoucí ekonomického odboru   











