MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 2. 2021
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Ing. Petra Birnbaumová
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Rozpočtová opatření

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
následující rozpočtová opatření:
A. Dotace pro Městská kulturní zařízení na regionální funkce
a)
pol. 4122 ÚZ 00160 orj 03 org 70 00000 000300
b) odd.§ 3392 pol. 5336 ÚZ 00160 orj 03 org 20 00000 000300
ad a) příjem dotace
ad b) neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci
B. Příspěvek na výkon státní správy
a)
pol. 4112 orj 15 org 70 00000 000000
b) odd.§ 6399 pol. 5901 orj 16 org 70 00000 000000
ad a) navýšení příspěvku na výkon státní správy
ad b) rezerva
C. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
a)
pol. 4116 ÚZ 13010 orj. 06
b) odd.§ 4339
pol. 5169 ÚZ 13010 orj. 06
c) odd.§ 6399
pol. 5901
orj 16
ad a) příjem příspěvku na výkon pěstounské péče
ad b) výdaje na nákup služeb
ad c) rezerva – snížení předfinancování

+ 775.216 Kč
+ 775.216 Kč

+ 1.168.000 Kč
+ 1.168.000 Kč

org 70 00000 000000
org 25 00000 000000
org 70 00000 000000

+ 384.000 Kč
+ 72.000 Kč
+ 312.000 Kč

Důvodová zpráva:
A. Dotace pro Městská kulturní zařízení na regionální funkce
Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje a smlouvy o poskytnutí dotace byla
na účet města připsána účelová neinvestiční dotace ve výši 775.216 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny pro Městská kulturní zařízení Hranice na zajištění plnění
regionálních funkcí knihoven v roce 2021.
B. Příspěvek na výkon státní správy
V rozpočtu města na rok 2021 byl příspěvek na výkon státní správy schválen v částce
31.000.000 Kč. Přesnou výši příspěvku určuje zákon o státním rozpočtu. Dle přípisu
Krajského úřadu Olomouckého kraje, jehož prostřednictvím je příspěvek na výkon státní
správy poskytován, činí výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2021 pro město
Hranice 31.305.000 Kč. Předkládaným rozpočtovým opatřením zapojujeme do rezervy
částku 2.305.000 Kč, která je městu přiznána nad schválený rozpočet..
C. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Obce s rozšířenou působností dostávají státní příspěvek na výkon pěstounské péče od
Úřadu práce na základě § 47 zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Nárok na
tento příspěvek vzniká na základě vydání správního rozhodnutí za každou uzavřenou
dohodu o výkonu pěstounské péče. Příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na
zajišťování pomoci osobám vykonávajícím pěstounskou péči. Úřad práce České republiky
vydal rozhodnutí, kterým přiznává státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši
384.000 Kč na kalendářní rok 2021. Ve schváleném rozpočtu byla dotace předfinancována
částkou 312.000 Kč, kterou nyní vracíme do rezervy města.
Rozpočtová opatření jsou zastupitelstvu města předkládána bez předchozího projednání v
radě města. A to vzhledem k tomu, že jsme avíza od Krajského úřadu Olomouckého kraje,
jehož prostřednictvím jsou předmětné dotace městu poskytovány, obdrželi až po termínu
jednání RM.
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