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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 2005                          							    číslo 5
Liberec  8. prosince 2005

Finanční vypořádání účelových dotací, poskytnutých ze státního rozpočtu, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
 a z rozpočtu Libereckého kraje v rámci jeho samostatné působnosti v roce 2005 

     V souvislosti s finančním vypořádáním účelových dotací poskytovaných ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje, prováděného dle vyhlášky MF ČR č. 551/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění, a z rozpočtu kraje v rámci jeho samostatné působnosti dle zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, do rozpočtů obcí a do rozpočtů jimi zřízených organizací, je stanoven postup konečného zúčtování těchto dotací.

     Účelové dotace jsou poskytovány ke stanovenému účelu, který je nutné bezpodmínečně dodržet a k využití do 31.12. roku poskytnutí, pokud není stanoveno jinak. V odůvodněných, mimořádných případech může poskytovatel nařídit odvod nedočerpané účelové dotace v roce poskytnutí, zpravidla z důvodu jejího dalšího přerozdělení. Dokladové vypořádání dotace lze požadovat k předložení i před výše uvedeným datem.
 
A) Dotace   ze   státního   rozpočtu   a   státních  fondů 
( se „státním účelovým znakem“)
 
Poskytnuté prostřednictvím rozpočtu LK 
- r e s o r t    š k o l s t v í 
Dotace poskytované odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu(OŠMTVS)
z účtu č. 19-7964210207/0100 – základní a výdajový účet resortu školství 
       příjem u obce:	     SU   AU	  §	položka                     ÚZ                ORG,ORJ
                                     231   */	-	4122                       33xxx                    **/
                                                               (4222)            (podle pokynů OŠMTVS)
       a) vratka (nedočerpané) dotace v roce poskytnutí tzn. mimořádný odvod: 
			    SU    AU	  §      položka                     ÚZ                 ORG,ORJ
                                    231    */	  -       -4122                     33xxx                     **/
                                                               -(4222)           (podle pokynů OŠMTVS)
	 
       b) vratka (nedočerpané) dotace v následujícím roce :
			   SU     AU     §        položka                  ÚZ                 ORG,ORJ
                                   231     */   6402       5366                  žádný                     **/ 
*/   =   AÚ 10 – 19 dle jednotné metodiky Gordic
**/ =    vlastní značení 

Převod vratky na účet  č. 19-7964210207/0100  - v rámci „běžného FV“             - variabilní symbol (10místný) = ÚZ státní + č. obce (Orgnum)
     
Vratky  dotací a požadovaný formulář-tabulku zaslat na OŠMTVS KÚ LK  v termínu do 5. února 2006  (pokud není stanoveno jinak). Současně zaslat avízo o vratce (i e-mailem) na OŠMTVS KÚ LK. 
Finanční a dokladové vyúčtování vyplývá z pokynů odboru ŠMTVS KÚ LK (viz určující dopis k příslušnému převodu finančních prostředků).  

2. Poskytnuté formou transferů (pouze projdou přes účet LK)
     - o s t a t n í    r e s o r t n í    d o t a c e   
 z účtu č. 19-7964000277/0100 – základní běžný účet LK
      příjem u obce:	SU     	AU      §         položka               ÚZ                    ORG,ORJ
                                231      */       -     4111,2,3,4,6,8        státní                          **/
                                                      4211,2,3,4,6,8   dle pokynů poskytovatele
vratka (nedočerpané) dotace v roce poskytnutí - mimořádný odvod:                               		          SU      AU     §         položka                  ÚZ                   ORG,ORJ
                               231       */      -    - 4111,2,3,4…..         státní                          **/
 vratka (nedočerpané) dotace v následujícím roce:
                                SU      AU     §           položka               ÚZ                   ORG,ORJ
                                231      */   6402          5366                žádný                       **/
  */  = SÚ 10 – 19 dle jednotné metodiky Gordic
 **/ = vlastní značení                                                                                                                                                                                                                    

Převod vratky na účet č. 19-7964000277/0100 - variabilní symbol (10místný)   = ÚZ státní + č. obce (Orgnum)

Vratky dotací  z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS)  s ÚZ 98xxx a      požadovaný formulář – tabulku zaslat na odbor  ekonomický KÚ LK                 v termínu do 15.  února 2006. Současně avízo o vratce (i e-mailem) EO KÚ LK.
  b) Vratky dotací z ostatních kapitol státního rozpočtu a státních fondů             s ÚZ 04xxx,  07xxx, 14xxx, 15xxx. 29xxx, 34xxx a požadovaný formulář - tabulku zaslat na odbor  ekonomický   KÚ LK v termínu do 5.  února 2006. Současně zaslat avízo o vratce (i e-mailem) EO KÚ LK.
Finanční a dokladové vyúčtování vyplývá z pokynů poskytovatele (viz určující    dopis k příslušnému převodu finančních prostředků).  
3. Dotace, které obce obdržely přímo ze státního rozpočtu (státního fondu) na svůj účet 
      - finanční vypořádání dotací provádějí obce samostatně

B) Dotace z rozpočtu kraje a fondů zřízených krajem
(bez „státního“ účelového znaku)
     z účtu č. 19-7964000277/0100  - základní běžný účet LK
     z účtu č.      5843705036/2700  -  z Fondu investic LK
     z účtu č.      5843705052/2700  -  z Grantového fondu LK
     z účtu č.      5843705001/2700  -  z Krizového fondu LK
     z účtu č.      5843705079/2700  -  z Fondu ochrany vod LK
     z účtu č.      5843705095/2700  -  z Fondu požární ochrany LK
poskytované na základě uzavřené smlouvy k určenému účelu (rozhodnutí)
     příjem u obce:    SU       AU        §         položka                 ÚZ               ORG,ORJ
                               231        */          -        4122,4222               -                      **/                                                                                                                                                                       
   
     vratka (nedočerpané) dotace v roce poskytnutí - mimořádný odvod:   
                                SU      AU        §         položka                   ÚZ               ORG,ORJ
                              	231      */          -       - 4122,-4222               -                     **/                                                                                                                                                           
     vratka (nedočerpané) dotace v následujícím roce: 
	                      SU       AU       §        položka                   ÚZ                ORG,ORJ
                               	231         */     6402        5366                      -                      **/                                                                                                                        

*/   =   AÚ 10 – 19 dle jednotné metodiky Gordic
**/ =  vlastní značení

Převod vratky na účet dle písemného sdělení příslušného odboru - variabilní symbol (10místný) =  stejný pod kterým byla dotace zaslána z účtu LK na účet obce v termínu dle pokynů    příslušného odboru KÚ LK. Neprodleně zaslat avízo o platbě příslušnému odboru a na vědomí odboru  ekonomickému.
  Finanční a dokladové vyúčtování vyplývá z pokynů příslušného odboru , který        
  současně s převodem finančních prostředků podává obci, případně také její zřízené    
  příspěvkové organizaci, písemnou zprávu o poskytované dotaci (určující dopis).                                                                                                                                                                                                                                                                                           

C)   Další pokyny

1. Finanční vypořádání (dále FV) se týká finančních operací, které se uskutečnily v běžném roce 2005. Při sestavování roční závěrky za rok 2005 se postupuje dle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2. FV se provádí v návaznosti na účetní data. Zpracované tabulky budou podkladem pro stanovení odvodu do státního rozpočtu, případně pro vypořádání nároku na státní rozpočet. Obec jej předkládá i za zřízené organizace.
3. Obce zkontrolují údaje dle účetních výkazů a dat, včetně zřízených organizací. Vratky nepoužitých dotací provedou rovněž včetně svých organizací. 

4. FV účelových dotací poskytnutých ze státního rozpočtu po termínu stanoveném vyhláškou, se stávají zadrženými  prostředky státního rozpočtu podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, tzn. jedná se o porušení rozpočtové kázně.  Nedočerpané účelové prostředky se převedou na účet příslušného finančního úřadu.
5. Převody vratek provádět: 
	z účtu vedeného u Komerční banky na účet kraje (KB) - bez omezení,
	z účtu vedeného u jiného peněžního ústavu na účet kraje - do 25. dne v měsíci     (v  únoru do 24. dne)   

6. V případě překročených výdajů, které má státní rozpočet povinnost uhradit, je třeba v komentáři vyčíslit částky, o které výdaje byly překročeny. 
7. Obce zúčtují dotace a návratné finanční výpomoci, které jim byly poskytnuty prostřednictvím rozpočtů ústředních orgánů, s těmito resorty v termínech a postupech jimi stanovených
8. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. 





              
                                                                                          Ing. Ilja Štěpánek
                                                                               vedoucí ekonomického odboru   



