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Zprávy ekonomického odboru č. 10/2009
7. května 2009

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

Postup obcí při financování výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 5. a 6. června 2009
   
     Na základě rozhodnutí Ministerstva financí byla v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu, vyhlášených Rozhodnutím prezidenta republiky  uveřejněným ve Sbírce zákonů, částce 15, pod č. 46, na pátek 5. června a sobotu 6. června 2009, poskytnuta neinvestiční účelová dotace kraji, dotčeným obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím v Libereckém kraji v celkové výši 
12 000 tis. Kč.
     Dle podkladů zpracovaných Ministerstvem vnitra pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009, obdržel 
-    každý pověřený obecní úřad (POÚ) dle zákona č. 62/2003 Sb., v platném znění, 20 tis. Kč
-    krajský úřad   100 tis. Kč
Zbylá část dotace ve výši 11 480,00 tis. Kč je určena na činnost 587 volebních okrsků LK. 
        
     Poukázané prostředky obec zaúčtuje na položku 4111-Neinvestiční přijaté transfery z VPS, výdaje spojené s přípravou a konáním voleb zařadí pod paragraf 6117 - Volby do Evropského parlamentu. Zároveň se příjem a čerpání těchto finančních prostředků označí účelovým znakem 98 348 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Evropského parlamentu. 
     Použití poukázaných prostředků je účelově určeno a řídí se Směrnicí MF č.j. 124/42 055/2004, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do Evropského parlamentu, která byla uveřejněna  v částce 1 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vydaného dne 2. dubna 2004. Přílohou zasíláme Zprávy Ministerstva financí č. 3 z 25. května 2004, které obsahují výše uvedenou Směrnice MF (str. 5-8).

Upozornění k některým výdajům souvisejícím s volbami do EP 
► čl. 1 písm. g) uvedené Směrnice MF -  distribuce hlasovacích lístků voličům,a to v částce 3,- Kč
     na jednoho voliče ...            
► čl. 1 písm. h) uvedené Směrnice MF - ..... výdaje na občerstvení se stanoví ve výši dolní hranice 
     sazby stravného stanovené podle předpisů o cestovních náhradách  (viz vyhláška  MPSV č. 
     451/2008 Sb., s platností od 1.1.2009, § 2  písm. a)  60 Kč, trvá-li pracovní cesta  5 až 12  
     hodin, písm. b) 92 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,  c) ...)
► § 10 odst. 1 prováděcí vyhlášky č. 409/2003 Sb. K zákonu č. 62/2003 Sb., o volbách do EP  ve
     znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č. 368/2008 Sb. upravuje výši zvláštních odměn členům OVK:
     předseda OVK     –  odměna   1 600,-- Kč
     zapisovatel OVK  –  odměna   1 500,-- Kč
     člen OVK              –  odměna   1 300,-- Kč

► § 200 a § 203 odst. 2 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění –  
     zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za poskytnuté pracovní    
    volno k jinému úkonu v obecném zájmu, kterým je činnost člena volební komise při volbách do   
    Evropského parlamentu .....
► § 10 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 409/2003 Sb. k zákonu č. 62/2003 Sb., o volbách do EP –   
    členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném  
    pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší  kromě odměny náhrada ušlého 
    výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 85 Kč za hodinu, nejvýše však 680 Kč za 
    jeden den
► § 10 odst. 4 prováděcí vyhlášky č. 409/2003 Sb. k zákonu č. 62/2003 Sb., o volbách do EP –   
     v případě, že se člen OVK nebo její předseda všech jednání komise nezúčastňuje, obecní úřad   
     celkovou výši odměny krátí v poměru podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK
►  zdravotní pojištěni hrazené obcemi (jako zaměstnavatele) z odměn členů OVK – dle
      informací se počítá s tím, že bude možno tento výdaj uhradit z dotace na volby do EP,  konečné
      stanovisko Ministerstva financí  bude dodatečně všem obcím sděleno 
► § 50 zákona č. 62/2003, o volbách do EP – činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po 
     vyhlášení výsledku voleb do Evropského parlamentu Státní volební komisí
► § 10 odst. 5 prováděcí vyhlášky č. 409/2003 Sb. k zákonu č. 62/2003 Sb., o volbách do EP –   
     .... odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy OVK vyplatí do 30 dnů po ukončení 
     činnosti OVK obecní úřad 
► stanovisko MF k úhradě za pronájem prostor ve školách, jichž je obec zřizovatelem, po dobu 
     voleb: není důvod platit pronájem prostor v těchto školách. Příspěvková organizace územního 
     samosprávného celku hospodaří s majetkem svého zřizovatele, který jí svěřil do správy 
     k vlastnímu hospodářskému využití (§ 27 zákona č. 250/00 Sb., v platném znění).    
► § 33 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do EP, - vybavení volebních místností


     Obce provedou dle čl. 3 uvedené směrnice a dle pokynů krajského úřadu předběžné vyúčtování v termínu do 24. července 2009 (tabulka je přílohou těchto Zpráv). Konečné vyúčtování poukázaných účelových prostředků bude provedeno v rámci zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem za rok 2009 podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., v platném znění, tzn. v termínu do 15. 2. 2010 podle pokynů ekonomického odboru KÚ LK. 
     Podle § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, je povinnost provést rozpočtové opatření z důvodu změny finančního vztahu vůči jinému rozpočtu.             



                                                                                                          Ing. Ilja Štěpánek
                                                                                                    vedoucí ekonomického odboru   
 


Přílohy: tabulka pro předběžné vyúčtování dotace – termín do 24. 7. 2009
              Zprávy MF č. 3/2004 - bod 4. Směrnice k volbám do EP č. 124/42 055/2004
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