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Finanční vypořádání účelových dotací, poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím Libereckého kraje v roce 2005
- dodatek ke Zprávám EO č. 5/2005 


V souladu s platným zněním vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a dalšími platnými právními předpisy, je nutné finančně vypořádat dotace poskytnuté ze státního rozpočtu. 
Pro finanční vypořádání (FV) se vyplní předepsané tabuleky,  které souvisí s finančním vypořádáním dotací poskytnutých z kapitol státního rozpočtu prostřednictvím účtu Libereckého kraje v roce 2005, tzv. transfery obcím:     
2a - FV dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, nebo dobrovolným   svazkům obcí prostřednictvím kraje z kapitol státního rozpočtu
5a1, 5a2, 5b1 - Doplňující údaje k vybraným účelovým dotacím (ústavy sociální péče, domovy důchodců, vybraná zdravotnická zařízení).        
Po provedené kontrole všech údajů v účetnictví je třeba zaslat vyplněné tabulky se všemi náležitostmi v písemné podobě poštou nejpozději do 15. února 2006 na  oddělení rozpočtu a financování ekonomického odboru Krajského úřadu Libereckého kraje,               ve stejném termínu pak zaslat i případné vratky nedočerpaných dotací a návratných finančních výpomocí včetně avíza provedeného převodu vracených finančních púrostředků.
Pro urychlení je možno doplněné tabulky zaslat v elektronické podobě na  e-mailovou adresu jana.simova@kraj-lbc.cz; nebo alexandra.hosicova@kraj-lbc.cz, tento způsob však nenahrazuje požadovanou písemnou podobu finančního vypořádání zasílaného poštou. 
Finanční vypořádání, resp. předepsané tabulky vypracují obce uvedené v příloze č.1. Obce neuvedené v tomto seznamu tabulky nevyplňují.



                                                                                                              Ing. Ilja Štěpánek
                                                                                                   vedoucí ekonomického odboru

Přílohy:
č.1 – přehled transferů v roce 2005 podle jednotlivých okresů Libereckého kraje
tab. č. 2a - pro všechny obce uvedené v příloze č. 1             
tab. č. 5a1, 5a2, 5b1) -  vybrané obce  
Metodika výpočtu kapacity DD a ÚSP - vybrané obce
Upřesnění postupu k vyplňování tabulek 

