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Příloha č. 5

Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností
a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2007
č.j. 12 / 110 814/ 2006 - 121

I. Úvodní ustanovení
	Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb. a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo pro účely dotačního řízení následující Metodiku pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze (dále „příjemce“) na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Systém propočtu dotace byl stanoven Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. 

Celkový objem finančních prostředků je limitován objemem prostředků, který je na tyto účely vyčleněn ve státním rozpočtu na rok 2007 v kapitole Všeobecná pokladní správa v rámci nového dotačního titulu „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“.
Poskytovatelem této dotace ze státního rozpočtu v roce 2007 bude Ministerstvo financí. 
II. Zaměření a účel dotace
	Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje ve smyslu § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako účelová neinvestiční dotace k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o osobní, provozní a věcné náklady související se zabezpečením činností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve smyslu zákonných ustanovení, jejichž výčet je uveden v příloze. 
	Dotace ze státního rozpočtu se do rozpočtů příjemců poskytují podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Půjde o zprostředkovaný finanční vztah prostřednictvím kraje, jedná se o tzv. „průtokovou“ dotaci. Kraj zaúčtuje příjem dotace na položku 4111 plusem a poslání konkrétním obcím mínusem na stejnou položku. Obec tuto dotaci přijme jako prostředky státního rozpočtu na 4111 a výdaje bude sledovat na položkách třídy 5 druhového třídění rozpočtové skladby. 

III. Způsob poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
	Výše poskytnuté dotace bude vycházet z koeficientu počtu případů evidovaných obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve vztahu k celostátnímu statistickému průměru počtu případů na jednoho pracovníka a z průměrného ocenění nákladů na jednoho pracovníka a bude propočtena dle vzorce:


počet případů evidovaný obecními úřady obcí s rozšířenou působnosti
celostátní statistický průměr počtu případů na jednoho pracovníka

x
průměrné ocenění nákladů na jednoho pracovníka

	Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje příjemci formou rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace bude poskytována prostřednictvím krajů a touto cestou zašle ministerstvo jednotlivému příjemci originál rozhodnutí. 
	Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu jsou podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití finančních prostředků ze státního rozpočtu dodržet. 
	Dotace ze státního rozpočtu je poskytována účelově a lze ji použít jen na účel uvedený v rozhodnutí. 
	Dotace budou příjemcům poskytovány čtvrtletně. Finanční prostředky na I. čtvrtletí budou poukázány v lednu 2007. Výše uvolněné částky pro toto období bude činit jednu čtvrtinu z rozpisu předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí v září t.r., který vychází z počtu evidovaných případů dle stavu k 31. 12. 2005. Výchozí úroveň celostátního statistického průměru počtu případů na jednoho pracovníka pro rok 2007 činí 369, průměrné náklady na jednoho pracovníka byly odvozeny ve výši 429 768,- Kč. Zálohy na další čtvrtletí, které budou uvolňované v měsících březnu, červnu a září, budou vycházet z aktualizace počtu evidovaných případů dle stavu k 31. 12. 2006 (aktualizovaných údajů ze statistických výkazů za rok 2006). Tyto údaje budou Ministerstvu financí zaslány Ministerstvem práce a sociálních věcí. Příjemce dotace je povinen vést přidělené finanční prostředky v účetnictví odděleně a účtovat o poskytnuté dotaci jako o neinvestiční. Výdaje bude sledovat pod účelovým znakem 98 216 – Sociálně-právní ochrana dětí u obcí.

IV. Vyúčtování dotace
	Dotace ze státního rozpočtu je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007.

Přidělená dotace bude vyúčtována na předepsaném formuláři, který bude součástí podkladů k finančnímu vypořádání za rok 2007, a který bude poskytnut ministerstvu v termínech daných vyhláškou. 
	Vyúčtování dotace bude vycházet opět z koeficientu počtu případů evidovaných obecními úřady obcí s rozšířenou působností ve vztahu k celostátnímu statistickému průměru počtu případů na jednoho pracovníka a z průměrného ocenění nákladů na jednoho pracovníka dle stavu k 31. 12. 2007 (na základě uvedených podkladů bude realizován buď doplatek dotace, popř. její vratka do státního rozpočtu). Tyto údaje budou vycházet z resortního výkazu V (MPSV) 20 – 01 „Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2007“.



