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OBEC CERNOTIN
753 68 Čcrnotínč.l
okres Přerov

Cernotín 25.|'2018
Naše čj.: CRNi68/2018

l41

tcl.:

581 602 903

e-mail

:

cernotin@volny.cz

olomoucký kraj
odbor ekonomický
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

Věc: Finančníwoořádání dotací přiiatvch v roce 201'7
Zasíláme finanění vypořádání dotací poskytnutých v roce 2017
dotace na volby, U298071,
dotace pro knihovnu, UZ 34053.

Doplňujícíinformace k vyhlášce 367/20|5 Sb.:
obec v roce 20l7 zabezpečovala konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR.
V obci byly 2 volební okrsky s počtem členů6 a 5.
Dotace byla přijata ve výši 52 846,- Kč,.
Výdaje ve výši celkem 23 202,- Kě byly využity
na odměny členůkomisí,
na občerstvení členůkomisí'
na cestovné členůkomisí,
na poštovné při zasílánívoličských průkazů,
na obálky A.4 pro úschovu volebních materiálů,
na pronájem prostor pro volební okrsek č.2 v místníčásti Hluzov,
na mzdu za dohodu o provedeni práce za přípravu a dodání hlasovacích lístkůvoličům.
Vratka nevyčerpanédotace je ve výši 29 644,- Kě.
20 l 7 rea|izov ala proj ekt Zahájeni automatizace Místníknihovny Černotín.
přijata
Dotace byla
ve výši 24 000,- Kč a byla plně vyčerpána' Vyúčtovánídotace bylo zasláno
na Ministerstvo kultury dne 12.12.2017.

obec v r oce

CBEC

S pozdravem

75',J

Černotín'Čc.rnotín
iČo: oc 30i 14'i /!Ď

Tel : 58'1 602 9C3

Ing. Jiří Andrýs
starosta obce

Přílohy:
Finančnívypořádání dotací - příloha ě.7 k vyhlášce č,.36112015 Sb. (UZ 9807l)
Finančnívypořádání dotací _ příloha ě.7 k vyhlášce ě' 36712015 Sb. (UZ 34053)
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P íloha č. 7 k vyhláŠce č. 367/2015 Sb.
P íjemce: obec Černotín

termín odevzdání: 1 5.2.201 8

Kraja: Olomouck

Poskytovatel3:
Kapito|a1:

MFČR-VPS
FinaněnÍ vypo ádání dotací poskytnut ch p íjemcťrmprost ednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančníchaktiv

mechanismťr
v Kč na dvě desetinná místa

P edepsaná V Še
č. akce (projektu)

Ukazatel

EDS/SMVS

a

b

Úěelov znak

ěíslo jednací

Čerpáno
k31. 12.2017

c

d

1

Vráceno v pr běhu
roku na čet kraje

Skutečně pouŽito

2

3

k31. 12. 2017

vratky dotace a
návratné finanční
v pomoci p i
finančním

vvoo ádání

A.í Dotace celkem

4=1-2-3

52 846,00

0,00

23202,00

29 644,00

52 846,00

0,00

23202.00

29 644,0Q

v tom:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Sestavil: Vladimíra Šnejdrlová
Datum a podpis: 25-1.2018

W

98071

MF -23033t2017
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201 -13

Kontroloval:
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íAndr s

25.1.2018
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753 68 Černotín,Černotín1
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P íloha č. 7 k vyhláŠce č. 367/2015 Sb'
P íjemce: obec Černotín
Kraja:

termÍn odevzdání: 5.2'201 8

Olomouck

Poskytovate13:

Kapitolal

:

Ministerstvo kultury

Finančnívypo ádání dotací poskytnut ch p íjemc m prost ednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančníchaktiv

mechanismri
v Kč na dvě desetinná místa

P edepsaná u še
Ukazatel

a

ě' akce (projektu)

EDS/SMVS

b

čelorni znak

číslojednací

c

d

A.1 Dotace celkem

Čerpáno

k31.12.2017

Vráceno v pr běhu
roku

na

čet kraje

Skuteěně pouŽito
k 31. 12. 2017

vratky dotace a
návratné finanční
v pomoci p i
finančním

woo ádání

1

2

3

4=1-2-3

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

24 000,00

0,00

v tom:

VISK 3

Sestavil: Vladimíra Šnejdrlová
Datum a podpis: 25.1.2018

34053

Kontroloval:
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753 63 Čemotín,Čcrnotín1
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\t
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753 68 Černotínč.l
okres Přerov

e-mail

:

cemotin@volny.cz

Cernotín 29.l.20l8
Naše čj.: CRN/I2212018

IGajský úřad olomouckého kraje
odbor ekonomický
Jeremenkova40a
77911 Olomouc

Avízo k vratce dotace na volby UZ 98071

ZasilámeYámavizok vratce dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

9807r

52.846,-Kě

23.202,-Kč,

29.644,-Kč,

Celkem

52.846,-Kě

23.202,- Kč,

29.644,-Ki

Vratka dotace byla poukaz ána na účetč. 9 4- 57 228 l

l l 07

10 dne 26.l.20
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KRAJSKÝ ÚŘao oloMoucKÉno xnAle

'Mn4

Počet

odbor ekonomický
Mgr. olga Fidrová - vedoucí
Jeremenkova 40a
779 1'l Olomouc

tel.: +42O 585 508 502

Íax +420 585 508 515

e-mail:o.fi drova@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Všem obcím a svazkům obcí
olomouckého kraje
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0 LOMOU

I []l 0

ekonomický (finanční)odbor

}IRffJT

VáŠ dopis č.j./Ze dne

Naše č'j.

Vyřizuje/Tel

Olomouc

KÚoK2681/2o18toElgo7

Jiří Zbožinekl
585 508 468

16. 1.2018

Finančnívypořádání
V souladu s s 75 zákona č.21812000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně něktených
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů a v souladu
sVyhláškou č.36712015 Sb., o záSadách a lhůtách finančníhovypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančnímiaktivy a Národním fondem, VypracováVají obce a
svazky obcí finančnívypořádání se státním rozpočtem za rck2017.

Podrobné pokyny k finančnímuvypořádání jsou uvedeny v Metodickém listu
č.2l2o17, kteý je zveřejněn na webových stránkách olomouckého kraje a současně

je i přílohou tohoto dopisu.

obcím, které v roce 2017 čerpaly dotace podléhajícífinaněnímu vypořádání

prostřednictvím olomouckého kraie, zasíláme v příloze tohoto dopisu předtištěné
tabulky s dotčenými dotacemi. Tabulky nejsou převedené do formátu pdf, můžetesi
je tedy uloŽit do počítačea pracovat s nimi.
Výjimku tvoří dotace spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních
mechanismů a od letošníhoroku rovněŽ dotace na programové financování a na projekty
výzkumu, vývoje a inovací. Tyto dotace podléhajífinančňímuvypořádání až v roce,
následujícím po roce ukončenífinancování akce nebo projektu. Y roce 2017 nebyl

ukončen Žádný projekt V rámci operačníhoprogramu Zaměstnanost a operačního
programu Věda, vývoj a vzdělávání, kteý je poskytovaný obcím (příspěvkovým
organ izacím obcí) prostřed n ictvím olomouckého kraje.
Případné vratky zasílejte na účeté.94-572281110710. Ve variabilním symbolu uvedte
účelovýznak nečerpanédotace.

Upozorňujeme, Že dotace, které obce obdrŽí přímo ze státního rozpočtu, musí být
vypořádané přímo s poskytovatelem dotace nikoliv prostřednictvím olomouckého
kraje.
S pozdravem
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KRAJSKÝ ÚŘno oloMoucrÉHo KRAJE
odbor ekonomický

Metodický list

č,. 212017

Finančnívypořádání dotací se státním rozpoětem a rozpočtem olomouckého
kraie

Metodický list číslo:

2t2017

Vydán dne

13. 1.2017

Zpracoval

!ng. Petra Vítková
!ng. Jiří ZboŽínek

Schválil

Mgr. olga Fidrová

Finančnívypořádání dotací se státním rozpočtem probíhá v souladu
s $75 zákona é.21812000 sb., o rozpočtových pravidlech a o změně někteých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s vyhláškou č. 36712015 Sb., o zásadách a lhůtách finančníhovypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančnímiaktivy a Národním fondem, Ve znění
pozdějších předpísů.

Finanění vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu olomouckého kraje se
provádí podle pokynů a v termínech uvedených ve smlouvě o poskytnutí
dotace' obec zasílá podklady k finančnímuvypořádání dotací odboru, kteý dotaci
poskytuje.

Základni informace finaněního vypořádání dotací se státním rozpočtem:

o

lhůta pro vrácení nepoužittých finaněních prostředků (konkrétnítermíny jsou
uvedené dále v textu) je dodržena, jestliže je částka, kterou má obec (svazek
obcí) povinnost vrátit, odepsána nejpozději ve stanovený den z účtua
poukázána poskytovateti dotace nebo kraji, jehož prostřednictvím dotaci
obdrŽela. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem
lhůty nejbliŽšínásledující pracovní den,

o

dotace, která byla obci (svazku obcí) poskytnuta následně ve výšijiždříve
uskutečněných výdajů, které obec (svazek obcí) hradil ze svých prostředků, se
považuje za finančně vypořádanou' JestliŽe se jedná o dotaci částečně
poskytnutou předem a částečněposkytnutou následně, vypořádá se celá dotace
včetně části dotace poskytnuté následně,

o tabulky se vyplňují v korunách českých s přesností na dvě desetinná
místa podle stavu k 31' prosinci roku, zakteý se finančnívypořádání předkládá,

o

komentář obsahuje skutečnosti, které souvisejí s odvody vratek při finančním
vypořádání. Pokud obec vyčerpá dotaci v plné výši, nebo odvede na příslušný
bankovní účetfinančníhovypořádání nevyčerpanou část dotace v plné výši,
komentář nezasílá,

o v případě, že obec chybně zašle nevyčerpanou dotaci, kterou obdržela
prostřednictvím kraje, přímo na účetposkytovatele, uvede tuto skutečnost

v komentáři,

o

nečerpanéfinančníprostředky dotací, které obec (svazek obcí) obdržela
ze státního rozpočtu prostřednictvím olomouckého kraje, vracejte na účet
č.94_ 572281110710. Do variabilního symbolu uved'te účeIovýznak dotace.
V případě, Že zasíláte hromadnou platbu za více dotací, zašlete avizo platby na
mailovou adresu i.zbozinek@kr-olomoucky.cz, ve kterém rozepíšete vratku dle

jednotlivých účelovýchznaků,

o finančníprostředky, které obec (svazek obcí) obdržeIa ze státního
rozpoětu přímo od jednotlivých kapitol (ministerstev), bez prostřednictví
olomouckého kraje, jsou vypořádané přímo s poskytovatelem dotace dle $9 _
$í1 (případně $16 u dotací zMF, a $í8 u dotací znárodního fondu) vyhlášky
č.36712015 sb.
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Pokyny k finančnímuvypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnuté obcím
(svazkům obcí) prostřednictvím olomouckého kraie

1.

dotace z kapitolv Ministerstvo financí - Všeobecná pokladní správa a
operace finančníchaktiv _ $ í7 vyhlášky č. 367120',5 sb.

obec (svazek obcí), která je příjemcem dotace nebo návratné finančnívýpomoci
z kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly operace státních finančních aktiv
předloŽí kraji podklady k finančnímu vypořádání do í5. února na tiskopise dle přílohy
č.7 Avyhlášky č,.36712015 Sb. Současně do í5. února převede na účet
olomouckého kraje číslo94_572281110710 případnou vratku dotace a návratné

finančnívýpomoci.K vratce dotace zašle obec (svazek obcí) komentář.

V případě, že obec bude poŽadovat doplatek dotace na volby, zašle rovněž
vyplněnou žádost o doplatek dotace.

Dotčeným obcím zasíláme tabulky dle přílohy é.7 A vyh!ášky é.367120í5sb.
Vyplněné tabulky zašlete zpět na Krajský úřad olomouckého kraje, odbor
ekonomický, oddělení rozpočtu a financování, Jeremenkova 40a, olomouc.
Podepsané tabulky můžetezaslat rovněž prostřednictvím datové schránky
(tabulky mohou být podepsané elektronicky nebo naskenované s podpisy)'

2.

dotace z

iednotlivÝch kapitol státního rozpočtu mimo kapitolv
Ministerstvo financí - Všeobecná pokladní správa a operace finančníchaktiv _
$ 12 vyhlášky ě. 367/20í5 sb.

obec (svazek obcí) předloŽí olomouckému kraji do 5. února podklady pro finanční
vypořádání dotací nebo finančníchvýpomocí na tiskopise dle přílohy č.7 A vyhlášky
č' 36712015 sb' a dle přílohy č. 7 B předloŽí podklady pro finančnívypořádání dotací

poskýnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků
finančních mechanismů (např. oP LzZ poskytnuté Ministerstvem vnitra nebo
Ministerstvem práce a sociálních věcí). Současně do 5. února převede na účet
olomouckého kraje číslo94_572281110710 případnou vratku dotace nebo návratné
finančnívýpomoci. K vratce dotace zašle obec (svazek obcí) komentář.

obcím, které čerpaly výše uvedené dotace, zasíláme v příloze tabulky dle

přílohy č. 7A vyhlášky č,.36712015 sb. Vyplněné tabulky zašlete zpět na Krajský
úřad olomouckého kraje, odbor ekonomický' oddělení rozpočtu a financování,
Jeremenkova 40a, olomouc. Podepsané tabulky můžetezaslat rovněž
prostřednictvím datové schránky (tabulky mohou být podepsané eIektronicky
nebo naskenované s podpisy).

Finančnívypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované
z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančníchmechanismů zašlete na

Krajský úřad olomouckého kraje v připadě, že projekt byl v předchozím roce
ukončen. Finančnívypořádání dotace provedete v tabulce dle příIohy é,. 7 B
vyhlášky ě,. 367l20í5 sb. Tabulky v tomto případě obcím nezasí!áme, protoŽe
nemáme informace, které projekty byly v daném roce ukončené.
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Při finančnímvypořádání nelze použítnevyčerpanéfinančníprostředky jedné
dotace na úhradu zvýšených nákladů u dotace jiné. Každá dotace má svůj účel
stanovený příslušným účelovýmznakem. Jedná se zejména o dotace na volby,
které musí být vypořádány každá samostatně.
Doplňují informace:

Finančníprostředky vracejte ze svého základního běŽného účtunebo z účtu
vedeného u cNB. ZaÚctování vrácených finančníchprostředků provedete
následujícím způsobem

:

Vratka dotace poskytnuté

paragraf

poloŽka

ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje

6402

5364

bez ÚZ

ze státního rozpočtu bez prostřednictví kraje

6402

5364

bez ÚZ

z rozpočtu olomouckého kraje (např. školství,PoV.'') 6402
z rozpočtu jiné obce (při vypořádání přes hranice 6402

5366

bez Úz

5367

bez ÚZ

2229

bez UZ

okresu se pouŽije

zJ

026, kraje ZJ 035)

Příjem nevyčerpaných prostředků od

příspěvkové organizace (např. školství)

zřizované 6402

lnformace Ministerstva financí k finaněnímu vypořádání, které byly zveřejněné
ve Zprávách MF é.312016:
V případě, Že příjemce neodvede ve stanovené lhůtě na účetolomouckého kraje
finančníprostředky, dochází u něj k porušení rozpočtovékázně podle s 44, odst. 1
písm. b) zákona č. 21812000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů.

K porušení rozpočtovékázně dojde ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty
stanovené pro převod vratky.

V případě, že vratka byla odepsaná z účtupříjemce po lhůtě stanovené vyhláškou o
finančnímvypořádání, kraj vratku vrátí zpět na účetpříjemce. Příjemce odvede
vratku do státního rozpočtu prostřednictvím místně příslušnéhofinančníhoúřadu
s případnými důsledky podle $ 44a rozpočtových pravidel.
Př'rjemce po převodu prostředků finančnímuúřadu zašle olomouckému kraji kopii
avíza.
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Pokyny k vyplnění Přílohy é.7 A - dotace poskytnuté prostřednictvím kraje

se

k často
opakujícímchybám, které obce při vyplňování tabulek
k finančnímuvypořádání dělají, přikládáme stručnépokyny k vyplnění:

Vzhledem

1' obec obdrŽí tabulku s rozpisem dotací, které z příslušnéhoministerstva
čerpala. Do tabulky nedopisujte jiné dotačnítituly. Pokud máte
pochybnosti o neuvedení některého dotačníhotitulu v tabulce, obrat'te se
s dotazem na příslušnéhopracovníka dle okresu. Nevpisujte do tabulky
2.

nové dotačnÍtituly bez předchozí domluvy.
Dále jsou vyplněné sloupce:

-

3' obec

-

-

účelovýznak,

číslojednací je doplněné pouze u dotací z Ministersfua financí
sl. 1 - čerpáno k 3'1 ' 12. _ výše dotace převedená prostřednictvím kraje
na účetobce k 31. 12.

-

NEMENIT,

vyplňuje sloupce:
sl. 2 - vráceno v průběhu roku na účetkraje - hodnota odvedených
finančníchprostředků dotace v průběhu roku na účetolomouckého
kraje (u někteých dotací můŽe být údaj vyplněný),
sl. 3 - skutečně pouŽito k 31 . 12' _ hodnota vyčerpaných finančních
prostředků za příslušnýrok,
sl. 4 - předepsaná výše vratky dotace při FV _ rozdíl mezi sl. 1 - sl. 2 _
sl. 3.

V případě, že obec odvedla v průběhu sledovaného roku nevyčerpanou část
dotace přímo na účetposkytovatele, zůstane sl. 2 nevyplněný a tato částka
zůstane v tabulce ve sl. 4 jako předepsaná výše vratky. obec zašle kraii
informaci o důvodu vzniklého rozdíIu v komentáři.

U přílohy č.7 B obsahuje sl. 1celkový objem dotace přijatý na účetk31.'l2,
roku, v němž je projekt ukončen. Gástka je dále sníŽena o vratky provedené

v průběhu trvání projektu.
Úoa|e
řádky.

se doplňují do vyplněného řádku a je také potřeba vyptnit součtové

V případě nejasností se obracejte s dotazy na niže uvedené pracovníky:

okres Jeseník
Okres Olomouc
okres Prostějov
okres Přerov
okres Šumperk

Hana Kulhajová
Hana Kulhajová
Jaroslava Tomečková
Marcela Kučerová
Jiří ZboŽínek

ova@ kr-olom ou cky. cz

585 508 471

h. ku I haj

585 508 471

kulhaiova@kr-olomouckv.cz
omouckv.cz
i.tomeckova
m kucerova @ kr-o lomouckv. cz
i.zbozi nek@kr-olomoucky. cz

585 508 428
585 508 467
585 508 468

h.

.
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