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AVÍZO PRO ZMĚNU ROZPOČTU OBCE č. 18-113
Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č. j. MF-31343/2018/1201-10 Vám byla
přidělena, neinvestiční dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním
voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí. Dne 21. září
2018 byly finanční prostředky převedeny z účtu Pk 94-510561/0710 na Váš bankovní účet
vedený u ČNB. Úpravu rozpočtu proveďte postupem v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
v platném znění, a to:

Příjmy:
§

Položka

ÚZ

Částka (v Kč)

4111

98187

viz příloha

§

Položka

ÚZ

Částka (v Kč)

6115

5xxx

98187

viz příloha

Výdaje:

ÚČELOVÉ URČENÍ:
Účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR, poskytnutá na na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a
zastupitelstev obcí. Přijatou dotaci a vynaložené výdaje účtujte podle platné rozpočtové
skladby s ÚZ označeným v předkontaci.
Finanční prostředky lze použít výhradně na výdaje uvedené ve směrnici č. MF-62
970/2013/12-1204 o postupu obcí a krajů při financování voleb, v aktuálním znění. V případě
dofinancování uznatelných výdajů z vlastních zdrojů je třeba označit účelovým znakem také
vlastní výdaje. V rámci finančního vypořádání za rok 2018 bude možné požadovat doplatky
ve výši rozdílu přijatých a skutečně vynaložených prostředků.
Poskytnuté prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem podle 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). Při jejich použití a vyúčtování se řiďte pokyny Krajského úřadu
Pardubického kraje a rozhodnutím o poskytnutí dotace. Neoprávněné použití dotace je
porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb.
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