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    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 2006                          							      číslo 1
Liberec  2. ledna  2006

 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí 
v roce 2006 

     V souvislosti se schválením státního rozpočtu České republiky na rok 2006 zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 30. prosince 2005 jsou stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích v příloze č. 7 uvedeného zákona. 
Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu vůči rozpočtům obcí Libereckého kraje pro rok 2006 činí celkem 1 013 801,0 tis. Kč:
Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky
Objem v tis. Kč
Dotace na domovy důchodců *)
                   20 735,0 tis. Kč 
Dotace na ústavy sociální péče  *)
                     4 435,0 tis. Kč
Příspěvek na školství
                   67 222,0 tis. Kč
Dotace na vybraná zdravotnická zařízení  *)
                     6 827,0 tis. Kč
Příspěvek na výkon státní správy  **)
                 312 158,0 tis. Kč
Dotace na dávky sociální péče  *)
                 595 000,0 tis. Kč
Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ostatních  činností v oblasti sociálních služeb ***)
z toho:
dotace na sociální služby


                     7 424,0 tis. Kč 

                     6 992,0 tis. Kč                                                                                  
celkem
               1 013 801,0 tis. Kč 
*)    účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006
**)  viz příloha č. 3 – propočteno Ministerstvem financí ČR na počty obyvatel obcí   
       podle bilance počtu obyvatel    ČR k 1.1.2005
***) viz příloha č. 1A 
Podíly jednotlivých obcí Libereckého kraje na výše uvedených finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v roce 2006 jsou uvedeny v příloze č. 1  těchto Zpráv .
     Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2006 propočítaný podle stanovených ukazatelů a kritérií je všem obcím písemně oznámen.
Kontakty pro doplňující informace o postupech rozpisu dotací:
výplaty sociálních dávek vyplácené obcemi – odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚ LK  - p. Vedralová - tel. 485 226 349
příspěvek na žáka základní, mateřské a speciální školy – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK - p. Havelková – tel. 485 226 295 (počty žáků), 
ing. Hošicová – tel. 485 226 268  (výše příspěvku)
dotace na výkon státní správy obcím – ekonomický odbor KÚ LK – ing. Hošicová – tel. 485 226 268, p. Šímová – tel. 485 226 530

Přílohy:
č. 1	souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2006 – jednotlivé
obce
č. 1A	dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ostatních činností v oblasti sociálních služeb
č. 2 	kritéria a propočtové ukazatele pro alokaci dotací zahrnutých ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2006
č. 3 	postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
č. 4 	metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2006
č. 5 	obecná metodika k tvorbě rozpočtu obcí, měst a dobrovolných svazků obcí
č. 6 	obecná metodika k provádění rozpočtových opatření a změn












								Ing. Ilja Štěpánek
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