Statutární město Ústí nad Labem

100. schůze Rady města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
17. 1. 2022

7.

věc:
Rozpočtová opatření FO a OMOSRI do rozpočtu roku 2021
důvod předložení:
Narovnání rozpočtu průtokových dotací pro p.o. roku 2021 dle požadavku KÚÚK
dopad na rozpočet:
Ne – narovnání rozpočtu průtokových dotací pro p.o. roku 2021
zpracoval:
Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu, Jitka Sottnerová DIS., vedoucí oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací
předkládá:
Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
projednáno:
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a finančního
odboru do rozpočtu roku 2021 ve věci finančního vypořádání za rok 2020 u projektu „ÚK –
Obědy do škol II“ ve výši 15 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 15 tis. Kč v položce Přijaté vratky transferů –
finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 15 tis. Kč v položce
Finanční vypořádání
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a finančního
odboru do rozpočtu roku 2021 ve výši 15 tis. Kč – zvýšení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje (z důvodu požadavku Ústeckého kraje na změnu položky rozpočtové sklady při
provedení finančního vypořádání projektu „ÚK – Obědy do škol II“) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 15 tis. Kč, v položce Účelové prostředky od
Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových
organizací o částku 15 tis. Kč u účelového finančního příspěvku poskytnutého, Mateřské škole,
Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci v rámci Operačního programu
potravinové a materiální pomoci, na projekt „ÚK – Obědy do škol II“

Důvodová zpráva:
Finanční vypořádání projektu s názvem „ÚK – obědy do škol II“
Jedná se o projekt, do kterého se zapojily tyto příspěvkové organizace:
ZŠ Rabasova, ZŠ a ZUŠ Husova, MŠ Dobětice, ZŠ Hlavní, MŠ Pastelka a MŠ Vojanova, které s
Ústeckým krajem uzavřely „Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.
30_20_010.“ Účelem této smlouvy o partnerství je zajištění společné realizace projektu poskytování
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou. Celkově byly na uvedený projekt ze strany ÚK v roce
2020 a 2021 poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 246 533,55 Kč.
Statutární město Ústí nad Labem obdrželo z Ústeckého kraje informaci ze dne 10.11.2021 o
nevyčerpaných prostředcích z výše uvedeného projektu za rok 2020 a zároveň požadavek o provedení
vratky těchto prostředků v celkové výši 2 562 647,55 Kč na bankovní účet Ústeckého kraje, vedeného
u ČNB, pod VS 13014, s tím, že vratka finančních prostředků má být provedena nejpozději do 10. 12.
2021.
Na základě výše uvedeného předložil odbor MOSRI dne 22. 11. 2021 radě města ke schválení materiál
s rozpočtovými opatřeními, která se týkala provedení finančního vypořádání finančních příspěvků
poskytnutých v rámci projektu „ÚK – obědy do škol II.“ Materiál odboru MOSRI byl schválen
usnesením RM č. 2300/96R/21 a následně byla dne 25. 11. 2021 finančním odborem provedena vratka
nevyčerpaných finančních prostředků v úhrnné výši 2 562 647,55 Kč na bankovní účet ÚK takto:
- částka 2 547 647,55 Kč s položkou rozpočtové skladby 5366 „finanční vypořádání mezi krajem a
obcemi“ (finanční prostředky obdrženy v r. 2020)
- částka 15 000 Kč s položkou 4122 rozpočtové skladby „neinvestiční přijaté transfery od krajů“
(finanční prostředky obdrženy až v r. 2021).
Po odevzdání výkazu FIN 2-12 za Statutární město Ústí nad Labem na KÚÚK, za měsíc listopad 2021,
kontaktovala pí. M. Svobodová z ekonomického odboru KÚÚK, vedoucí oddělení účetnictví FO,
MmÚ s požadavkem o přeúčtování částky 15 000 Kč (vratka MŠ Vojanova) z položky rozpočtové
skladby 4122 na položku 5366. Důvodem tohoto požadavku je, dle jejího vyjádření, skutečnost že
KÚÚK sleduje vratky u tohoto projektu, bez ohledu za jaký rok jsou prostředky vráceny.
Na základě výše uvedeného předkládá FO radě města ke schválení rozpočtová opatření do roku 2021 s
tím, že se jedná se o rozpočtově neutrální operaci s cílem nápravy položky rozpočtové skladby dle
požadavku KÚÚK.
Pro potřeby evidence v Navision:
PPR 124/H000426
zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 15 tis. Kč v položce Přijaté vratky transferů – finanční
vypořádání
PPR103/H001018
zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 15 tis. Kč v položce
Finanční vypořádání
PPR 103/H000973
zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 15 tis. Kč, v položce Účelové prostředky od Ústeckého
kraje – neinvestiční
PPR 124/H000380
zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových
organizací o částku 15 tis. Kč u účelového finančního příspěvku poskytnutého, Mateřské škole, Ústí
nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci v rámci Operačního programu potravinové a
materiální pomoci, na projekt „ÚK – Obědy do škol II“

