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 Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby je povinnou přílohou žádosti v případě že, je obec žadatelem o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podle Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 a způsobu kontroly jejich využití dle Přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006,
nebo je-li obec žadatelem o finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu v oblasti vod  jako správce drobného vodního toku určený ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů podle Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2006 a způsobu kontroly jejich využití dle Přílohy č. 11 k zákonu č. 543/2005 Sb.

Dluhová služba
Obsah dluhové služby se definuje takto:
	zaplacené úroky (položka 5141 rozpočtové skladby),
	uhrazené splátky dluhopisů (položky 8xx2 rozpočtové skladby),
	splátky jistin (položky 8xx4 rozpočtové skladby),
	splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby).


Dluhová základna
Dluhová základna obsahuje:
	skutečně dosažené daňové příjmy v Tř. 1 a nedaňové příjmy v Tř. 2 za daný kalendářní rok, 
	dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby) (prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtům krajů podle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok).


Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý kalendářní rok. Výsledkem poměru bude „ukazatel dluhové služby“.
	



								Ing. Ilja Štěpánek
							 vedoucí ekonomického odboru   

Formulář pro výpočet ukazatele dluhové služby.

Název a sídlo vykazující jednotky:


IČ:


ukazatele roku 2005									        tis. Kč
Číslo řádku
Název položky
Odkaz na rozpočtovou skladbu
Stav k 31.12.2005
1
daňové příjmy (po konsolidaci)
třída 1

2
nedaňové příjmy (po konsolidaci)
třída 2

3
přijaté dotace-finanční vztah
položka 4112 + 4212

4
dluhová základna
ř. 1 + ř. 2 + ř. 3

5
úroky
položka 5141

6
splátky jistin a dluhopisů
položky 8xx2 a 8xx4

7
splátky leasingu
položka 5178

8
dluhová služba
ř. 5 + ř. 6 + ř. 7

9
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
ř. 8 děleno ř. 4


Uveďte stručný komentář




V ……………………. dne ………………………….

Sestavil:


Telefon:                                  Podpis:
Zkontroloval a schválil:


Telefon:                                        Podpis:





















Všechny dosud vydané Zprávy ekonomického odboru pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje najdete:
www.kraj-lbc.cz (úvodní stránka) →Krajský úřad – odbory → ekonomický odbor → Zprávy ekonomického odboru





