MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 4. 2017

Bod programu:

6

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor finanční

Zpracoval:

Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu:

Rozpočtová opatření

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
následující rozpočtové opatření:
A. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách
a)
pol. 4122 orj. 15 org. 70 00000 00 0380 UZ 13305 + 11.179.300 Kč
b) odd.§ 4357 pol. 5336 orj. 06 org. 20 00000 00 0380 UZ 13305 + 11.179.300 Kč
ad a) příjem dotace od Olomouckého kraje pro Domov seniorů Hranice
ad b) transfer dotace Domovu seniorů Hranice
B. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí
a)
pol. 4116 ÚZ 13011 orj 15
b) odd.§ 6399 pol. 2328
orj 16
ad a) příjem dotace
ad b) snížení ostatních příjmů

org. 7000000000000
org. 7000000000000

+ 1.913.630 Kč
- 1.913.630 Kč

Důvodová zpráva:
A. Dotace pro Domov seniorů Hranice dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách
Na základě smlouvy mezi Olomouckým krajem a Domovem seniorů Hranice byla přiznána
účelová dotace na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2017 ve
výši 11.179.300 Kč. Účelová dotace je poskytována příjemci dle platné legislativy
prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Je proto Olomouckým kraje zaslána na účet města
Hranic a následně formou transferu poukázána na účet Domova seniorů Hranice.
B. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí
Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla městu Hranice přiznána 1.
splátka dotace pro rok 2017 na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 1.913.630 Kč. O další
splátce (přibližně ve stejné výši) bude ministerstvem rozhodnuto po konečné modelaci
prostředků dle statistických údajů o počtu osob ve věku 0-17 let k 31.12.2016. Tyto údaje by
měly být k dispozici v květnu t.r.
Dotace byla ve schváleném rozpočtu na rok 2017 předfinancována v rámci ostatních příjmů.
Rozpočtovým opatřením zahrnujeme dotaci s účelovým znakem do rozpočtu města a
snižujeme ostatní příjmy.
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