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k rukám starosty

Dotační dopis – Oznámení o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Oznamujeme Vám, že jsme dopisem generálního ředitele HZS ČR obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace obcím prostřednictvím krajů, č.j. MV-41134-3/PO-IZS-2018 ze dne 13. dubna 2018 (dále jen „Rozhodnutí“).
V rámci rozpisu dotace bylo schváleno poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro Vaše město ve výši 150 000 Kč, viz tabulka
„Příjemce dotace“ odst. 1 a) a dále pro Město Mirovice 50 000 Kč a Město Suchdol nad Lužnicí 37 500 Kč, dle odst. 1 b)
Rozhodnutí. Finanční prostředky Vám zasíláme na účet vedený u ČNB.
Účelová neinvestiční dotace je určena k použití pro jednotku SDH obce kategorie JPO II, v částce a za podmínek uvedených
v Rozhodnutí a v souladu se Zásadami poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů
z rozpočtu Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, č.j. MV-76091/PO-IZS-2018 ze dne 18. ledna 2018 (dále jen „Zásady“). Text Rozhodnutí a Zásad, Vám zasíláme v příloze č. 1
a č. 2. Podmínky pro zaúčtování a vypořádání dotace jsou uvedeny v příloze č. 3.
Souhrnné podmínky pro účelové určení - užití (čerpání) účelové neinvestiční dotace je specifikováno zejména v odst. 6.
Rozhodnutí.
Lhůta, v níž má být účelu dosaženo je Rozhodnutím stanovena do 31. prosince 2018.
Obec se při použití prostředků účelové neinvestiční dotace řídí rozpočtovými pravidly v souladu se zákonem o rozpočtových
pravidlech ve znění pozdějších zákonů, a krajský úřad je oprávněn provádět kontrolu v přenesené působnosti u obcí nad
použitím dotace ve vazbě na § 2 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně, v souladu s ustanovením § 129 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Zásadami.

JUDr. Milan Kučera, Ph.D.
ředitel

Přílohy:
Příloha č. 1 – Text Zásad poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ
HZS ČR (elektronická příloha)
Příloha č. 2 – Kompletní text Rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR, včetně rozpisu a účelového určení poskytované neinvestiční dotace
(elektronická příloha)
Příloha č. 3 - Účtování a vypořádání státní dotace
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Příloha č. 3 k č.j KHEJ/12500/2018/jiholu/SO/7
Účtování a vypořádání státní dotace
Prostředky jsou poskytovány k užití ve stanoveném termínu realizace akce dle podmínek Rozhodnutí, tj. do
31. 12. 2018, bez podmínky předložení závěrečného vyúčtování!!! Pokud nebude možno příjemcem přidělené
finanční prostředky využít dle stanovených podmínek, vrací příjemce finanční prostředky obratem na účet
Jihočeského kraje č. 94-3126231/0710, variabilní symbol 1411614004, nejpozději do 5. února 2019.
Poukázané neinvestiční prostředky budou:
a) účtovány dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu č. 703
pro daný rok:
Příjem transferu:

MD 231 0xxx / DAL 374 0x3x

b) zařazeny dle následující specifikace rozpočtové skladby
Příjem transferu položka: 4116
UZ: 14004
Čerpání transferu paragraf: 5512 UZ: 14004
Způsob zaúčtování vypořádání poukázaných finančních prostředků:
FV proběhne v následujícím roce MD 388 0xxx/ DAL 672 03xx – 04xx (k 31.12. daného období)
MD 346 0xxx / DAL 388 0xxx (v následujícím roce)
MD 374 0x3x / DAL 346 0xxx
Upozorňujeme, že účelovým znakem 14004 musí být označeny veškeré příjmy i výdaje související s využitím této
účelové dotace (maximálně do výše vyčerpaného transferu). Účelová neinvestiční dotace není předmětem
vyúčtování, tj. poskytovateli není nutné zasílat závěrečnou zprávu s doklady prokazujících účelovost užití
dotace.
Obec má, dle stanovených podmínek „Rozhodnutí“, za povinnost vypořádat s poskytovatelem účelovou
neinvestiční dotaci v rámci finančního vypořádání ve smyslu § 14 vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání) ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách
a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška
o finančním vypořádání) dále jen „Vyhláška“. Postupy finančního vypořádání obce, řeší pokyn OEKO krajského
úřadu, na tiskopise č. 7 A Vyhlášky.
S dalšími dotazy ohledně:


účelového užití dotace se obracejte na Ing. Jiřího Holuba, odbor kancelář hejtmanky, oddělení krizového řízení
krajského úřadu, tel. 386 720 279, e-mail: holubj@kraj-jihocesky.cz



ekonomické agendy se obracejte na Blanku Novákovou, odbor kancelář hejtmanky, organizační oddělení
krajského úřadu, tel. 386 720 146, e-mail: novakovab@kraj-jihocesky.cz

2

