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Zprávy ekonomického odboru č. 6/2009
27. ledna 2009

zpracovala:
Jana Šímová
telefon:
485 226 530
e-mail:
jana.simova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz


Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí  v roce 2009

   
 	V  souvislosti   se  chválením   státního  rozpočtu   České  republiky  na  rok  2009  zákonem 
č. 475/2008 Sb. ze dne 10. prosince 2008 jsou stanoveny finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích v příloze č. 6 uvedeného zákona. 
Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Libereckého kraje pro rok 2009 je stanoven ve výši 422 881,0 tis. Kč:

Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky
Objem v tis. Kč
Příspěvek na školství
                   68 163,0 tis. Kč
Dotace na vybraná zdravotnická zařízení  *)
                     7 445,0 tis. Kč
Příspěvek na výkon státní správy  **)
                 346 802,0 tis. Kč
Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů 
(Semily – knihovna)

                        471,0 tis. Kč  
celkem
                 422 881,0 tis. Kč 

*)    účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2009
**)  viz příloha č. 3 – propočteno Ministerstvem financí ČR na počty obyvatel obcí   
       podle bilance počtu obyvatel ČR k 1.1.2008


Podíly jednotlivých obcí Libereckého kraje na výše uvedených finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v roce 2009 jsou uvedeny v příloze č. 1  těchto zpráv .
     
Souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2009 propočítaný podle stanovených ukazatelů a kritérií je všem obcím písemně oznámen.


Přílohy:
č. 1	souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2009 – jednotlivé obce
č. 2 	kritéria a propočtové ukazatele pro alokaci dotací zahrnutých ve finančním vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2009
č. 3 	postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
č. 4 	metodika financování obcí a hlavního města Prahy pro rok 2009
č. 5 	metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hlavnímu městu Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2009







								Ing. Ilja Štěpánek
							 vedoucí ekonomického odboru   
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