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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 37.000,00 Kč, a to zapojení
účelové neinvestiční dotace do rozpočtu města. Rozpočtová změna bude platná ve chvíli
připsání finančních prostředků na účet města Žatce.
Účelový znak 29 008 – neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu určená na úhradu
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí roku 2016 ve výši 36.728,00
Kč.
Zodpovídá: Ing. Sedláková Renata
Termín: 30. 04. 2016
2. Zdůvodnění:
Příjem do rozpočtu 37.000,00 – jedná se o použití mimořádných příjmů do výdajů rozpočtu

Finanční odbor předkládá k předběžnému schválení rozpočtovou změnu ve výši 37.000,00 Kč.
Jedná se o neinvestiční účelovou dotaci ze SR na pokrytí nákladů souvisejících s činností OLH
za 1. Q. 2016 ve výši 36.728,00 Kč (částka žádaná OŽPaZ,SÚ, Kamilem Plíškem, dne 11. 04.
2016).
Dotace je předběžně schvalována ještě před jejím přijetím na účet města Žatce, a to z důvodu
dohody mezi KÚ Ústí nad Labem a finančním odborem MěÚ Žatec. Tato dohoda vznikla na
základě výsledku kontroly nakládání s finančními prostředky SR, provedené pracovníky KÚ
Ústí nad Labem počátkem roku 2014. Z výsledku kontroly vyplývá, že je nutno přeposílat
přijaté finanční prostředky z KÚ na výkon OLH na účet žadatele, tj. Lesům ČR, s.p. nejpozději
do 14-ti dnů od jejich připsání na účet města. Toto vždy nebylo možno z technických důvodů

(předkládání a schvalování materiálů) možné. Proto je nutno zapojovat finanční prostředky do
rozpočtu a přeposílat je na účet Lesů ČR, s.p. v co možná nejkratším možném termínu. Pro
naplnění výše uvedených skutečností bude sloužit výše udělený souhlas rady města se
zapojením finančních prostředků do rozpočtu města, a to ještě před jejich samotným připsáním
na účet města.
SMĚRNICE Ministerstva zemědělství číslo 41459/2002-5030, Čl. 4, odstavec 3.) „Příslušné
orgány státní správy poukazují finanční prostředky na účty žadatelů nejpozději do 14
kalendářních dnů po jejich připsání na účet orgánu státní správy“.

3. Příloha:
Žádost OŽPaZ, SÚ o poskytnutí finančních prostředků ze dne 11. 04. 2016

