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Zprávy ekonomického odboru č. 9/2007
5. března 2007

zpracovala:
Jana Šímová
telefon:
485 226 530
e-mail:
jana.simova@kraj-lbc.cz" jana.simova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz

 Zpracování schválených (upravených) rozpočtů obcí a svazků obcí v roce 2007 
   
       	V návaznosti na § 4 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 20 odst. 4 až 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sestavují územní samosprávné celky rozpočet a jsou povinny předkládat údaje potřebné pro průběžné hodnocení plnění státního rozpočtu. Obce předkládají údaje prostřednictvím krajů. Způsob, termíny předkládání údajů a jejich rozsah stanoví Ministerstvo financí vyhláškou č. 16/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 22/2007 Sb. 
- do finančního výkazu musí být pořízen schválený rozpočet v rozpočtové skladbě platné od 1. 1. 2007,  tzn. podle vyhlášky č. 440/2006 Sb., která upravuje vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- schváleným (podrobným) rozpočtem obce na rok 2007 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených zastupitelstvem obce
- schváleným (podrobným) rozpočtem svazku obcí na rok 2007 se rozumí údaje o příjmech a výdajích schválených orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí
- rozpočtem po změnách (upraveným rozpočtem obce v průběhu roku 2007) se rozumí údaje schváleného rozpočtu  obce  upraveného o rozpočtová opatření, která v oblasti dotací zabezpečují výši uvedenou v příloze č. 7 (finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích) k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
- obce, které schválily svůj rozpočet neobsahující dotace ze státního rozpočtu dle zákona č. 622/2006 Sb., promítnou veškeré úpravy finančních vztahů ke státnímu rozpočtu tak, aby byly v souladu s výše citovaným zákonem a to do sloupce „Rozpočet po změnách“
- do objemu upravených rozpočtů budou zahrnuty dotace schválené zákonem č. 622/2006., které budou z rozpočtů ústředních kapitol uvolňovány příjemcům v průběhu roku 2007, a to pouze za předpokladu písemného stvrzení této dotace správcem příslušné kapitoly
- schválené rozpočty (druh dokladu 2) včetně rozpočtů po změnách – v důsledku úprav, vztahujících se k zákonu č. 622/2006 Sb. (druh dokladu 3) vstoupí do finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M nejpozději za období leden až duben 2007. 


                                                                            Ing. Ilja Štěpánek
                                                                              vedoucí ekonomického odboru   
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