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Závazné ukazatele pro hospodaření zřízené příspěvkové organizace schválené
v rozpočtu kraje na rok 2020 a způsob uvolňování finančních prostředků
Vážená paní ředitelko,
usnesením č. 486/19/ZK ze dne 26. 11. 2019 byl schválen rozpočet Libereckého kraje
na rok 2020.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že ve schváleném rozpočtu
Libereckého kraje byl pro hospodaření Vaší organizace na rok 2020 schválen provozní
příspěvek ve výši 1.072.980 Kč.
Provozní příspěvek je stanoven na kalendářní rok 2020 a je poskytován zálohově, maximálně
do výše schváleného provozního příspěvku na úhradu nákladů souvisejících s hlavní činností.
Poskytnutý transfer podléhá závěrečnému vyúčtování a vypořádání s termínem do 31. 1. 2021
a zaslání nespotřebovaného provozního příspěvku na účet zřizovatele č. ú.
19-7964210207/0100 s variabilním symbolem 1492, pokud není níže uvedeno jinak.
Na základě poskytnutého příspěvku jsou stanoveny tyto závazné ukazatele rozpočtu
Vaší organizace na rok 2020:
-

Provozní příspěvek na čistý provoz ve výši 1.068.660 Kč, v tom:



Účelový příspěvek na nájemné ve výši 202.000 Kč,



Účelový příspěvek na kompenzační pomůcky ve výši 30.000 Kč



Limit výdajů na pohoštění z provozních nákladů je ve výši 10.000 Kč.

-

Příspěvek na odpisy ve výši 4.320 Kč, v tom:



na odpisy movitého majetku ve vlastnictví zřizovatele ve výši 4.320 Kč,



na odpisy nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele ve výši 0 Kč.

Nařízený odvod z fondu investic za rok 2020 ve výši 0 Kč.
Pravidla čerpání provozního příspěvku:
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 647
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Závazné ukazatele pro
hospodaření zřízené
příspěvkové organizace
1. Poskytnuté finanční prostředky provozního příspěvku lze použít pouze v hlavní
činnosti na úhradu provozních nákladů vzniklých v účetním období od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2020 vyjma mzdových nákladů. Organizace se zavazuje účtovat provozní
příspěvek a jeho čerpání odděleně od ostatních činností v hlavní činnosti (s doložením
rozpisu nákladů hrazených z této části příspěvku) a nevyčerpanou zálohu vrátit do
výše stanoveného termínu na účet zřizovatele.
2. Příspěvek na odpisy vychází ze schváleného Odpisového plánu na rok 2020
schváleného zřizovatelem dne 1. 10. 2019, usnesením č. 1754/19/RK na odpisy
svěřeného majetku v hlavní činnosti ponížený o transferové odpisy. Příspěvek na
odpisy je možné upravit schválením úpravy odpisů v září roku 2020.
3. Účelový příspěvek na nájemné a kompenzační pomůcky je určen na krytí nákladů
spojených pouze s hlavní činností a při jeho vyúčtování předá příspěvková organizace
zprávu o využití příspěvku včetně přehledu nákladů hrazených z tohoto příspěvku.
V případě nevyužití těchto prostředků, může organizace požádat o úpravu a převedení
na jiný účel, jinak ve stanoveném termínu finanční prostředky vrátí zřizovateli.
4. Limit výdajů na pohoštění je závazný ukazatel – částka ze závazných ukazatelů
rozpočtu z bodu 1., která musí být analyticky oddělena od ostatních položek účtu 513
– Náklady na reprezentaci.
5. Stanovení odvodu z fondu investic vychází ze schváleného Odpisového plánu
nemovitého majetku na rok 2020 svěřeného do správy organizace na daný rok
s možností úpravy nařízeného odvodu v září 2020. Odvod probíhá čtvrtletně na účet
kraje č. 19-7964000277/0100 s variabilním symbolem 21221492. Celkový objem
stanoveného odvodu musí být poukázán na účet kraje nejpozději do 30. 11. 2020.
Provozní příspěvek bude uvolňován zpravidla měsíčně na Váš účet č. 488878/5500 do 15.
kalendářního dne na příslušný měsíc s variabilním symbolem 14920000.
V odůvodněných případech může organizace požádat o upravení měsíční splátky provozního
příspěvku. Žádost doloží upraveným splátkovým kalendářem.
V případě neplnění rozpočtových příjmů kraje může být částka zaslána ve více dílčích
platbách, příp. krácena.
Výše uvedené závazné ukazatele zahrne příspěvková organizace do svého návrhu rozpočtu
na rok 2020 (rozpočet organizace na rok 2020 – finanční dokumenty). Termín předložení
bude oznámen dodatečně.
Jedná se o příspěvek od zřizovatele na rok 2020. V případě Vašeho nesouhlasu s návrhem
rozpočtu se neprodleně obraťte na svého rozpočtáře Bc. Janu Plívovou nebo Vlastu
Vodičkovou nejpozději do 31. 1. 2020 s písemným návrhem řešení z Vaší strany.
S pozdravem

Ing. Jiřina Princová
vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
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