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Upřesnění postupu  při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání
obcí a DSO se státním rozpočtem


1. Finanční vypořádání vztahů (FV) se státním rozpočtem za rok 2005 se řídí  vyhláškou Ministerstva financí č. 551 ze dne 27.10.2004, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

2. Podle § 14 odst. 8 a § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, jsou všechny dotace zúčtovatelné. Výjimku tvoří účelové dotace poskytnuté v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích podle přílohy č. 7 k  zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2005, a to jmenovitě příspěvek na školství, dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ostatních činností v oblasti sociálních služeb a příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností podle přílohy č. 8  zákona č. 675/2004 Sb.

3. Podle § 12 vyhlášky č. 551/2004 Sb., předloží obce a dobrovolné svazky obcí  kraji           do 15. února 2006 podklady pro FV dotací a návratných finančních výpomocí (NFV)        z kapitoly VPS a z kapitoly OSFA za rok 2005 s případným komentářem. Podle § 6 této vyhlášky předloží obce a DSO kraji do 5. února 2006 podklady pro FV dotací a návratných finančních výpomocí z ostatních kapitol státního rozpočtu.                               Ve stejných termínech převedou obce a DSO Libereckého kraje  na účet                          LK č. 19-7964000277/0100 vratky nevyčerpaných dotací,   do variabilního symbolu   (10ti místný symbol) uvedou příslušný účelový znak (ÚZ - 5 míst) + č. obce                 (dle jednotného číselníku LK). Při hromadné vratce uvede 5366 + č. obce.           Současně zašlou avízo (možno i e-mailem) ekonomickému odboru KÚ LK, kde budou vratky rozdělené podle jednotlivých účelových znaků s příslušnou částkou.

4. Nevyčerpané účelové prostředky převedené po termínu stanoveném vyhláškou se stávají zadrženými  prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, tj. jedná se o porušení rozpočtové kázně. Tyto prostředky budou převedeny územně příslušnému finančnímu úřadu.

5. FV se týká výhradně finančních operací, které se uskutečnily v běžném roce 2005.            Při provedení roční závěrky za rok 2005 se postupuje podle platných předpisů, především  dle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6. Obce zkontrolují údaje dle účetních výkazů a dat, včetně zřízených organizací. Vratky nepoužitých dotací provedou rovněž včetně svých organizací. 

7. FV se provádí v návaznosti na účetní data, tzn. bez zaokrouhlování. Zpracované tabulky budou podkladem pro stanovení odvodu do státního rozpočtu, případně pro vypořádání nároku na státní rozpočet.

8. K tab. 2a - do sloupce "Skutečnost k 31.12.2005" se uvede stejná nebo menší částka, než jaká je uvedena ve sloupci "Poskytnuto k 31.12.2005". Do sloupce "Vráceno v průběhu roku 2005" se uvedou prostředky vrácené během roku na účet LK - do poznámky (pod tabulku) se uvede datum vrácení a účet, na který byly prostředky převedeny.                     Do sloupce "Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání" se vyúčtuje rozdíl sloupce "Poskytnuto k 31.12.2005", sloupce "Skutečnost k 31.12.2005", případně sloupce "Vráceno v průběhu roku 2005". 

9. Obec v případě potřeby k tabulkám přidloží komentář se sdělením důležitých skutečností, které nelze získat z číselných údajů.
     
10.V případě překročených výdajů, které má státní rozpočet povinnost uhradit, je třeba v komentáři vyčíslit částky, o které výdaje byly překročeny. 

11.U vybraných obcí má tab. 2a) vazbu na tabulky 5a1), 5a2) a 5b1).

12.Tab. 5a1), 5a2) - budou zpracovány za jednotlivá zařízení, v jejichž záhlaví bude doplněn údaj "právní forma".  Výpočet dotací je stanoven "Metodikou" – viz příloha.
     Do sloupce "Dotace ze SR (rozpis dle kraje)" je třeba uvádět rozpis pouze do výše dotace přijaté ze státního rozpočtu (uvedené v tis. Kč). Rozdíl sloupce "Dotace stanovená dle skutečného využití kapacity" a sloupce "Dotace ze SR" bude buď vratka nebo nárok k úhradě v posledním sloupci tabulky.
     Přílohou k tab. č. 5a1) a 5a2) budou Roční výkazy o zařízeních sociální péče za rok 2005  Soc (MPSV) V 1 - 01 za jednotlivá zařízení. Pokud dojde v průběhu roku k jakýmkoliv změnám (odchylným od předepsaného stavu), např.změny kapacity, charakteru pobytu, změny zahájení provozu nového zařízení, ukončení provozu stávajícího zařízení, které budou uplatňovány při finančním vypořádání, je třeba přiložit zejména rozhodnutí zřizovatele, příp. další doklady,  ze kterých tyto změny vyplynou (zřizovací listinu, příp. dodatek ke zřizovací listině, dodatek ke statutu, organizačnímu řádu apod.) a komentář.

13.K tab. 5b1) - vyúčtování dotace za jednotlivá zařízení.
     Přílohou k tabulce bude Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01, Druh ZZ (obor):
kojenecké ústavy a dětské domovy.

14.Veškeré návratné finanční výpomoci, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu a jejichž splatnost je při FV za rok 2005, budou splatné spolu s odvody ostatních dotací, pokud v příslušném rozhodnutí  Ministerstva financí nebyl stanoven jiný termín. V případě, že návratná finanční výpomoc   nebyla splacena, připojí obec komentář se zdůvodněním.

15.Obce zúčtují dotace a návratné finanční výpomoci, které jim byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů  tj. bez prostřednictví Libereckého kraje, přímo s těmito resorty v termínech a postupech jimi stanovených.

16.Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. 









