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V Žatci, dne 19. 4. 2016
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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 1.983.000,00 Kč, a to
zapojení účelové neinvestiční dotace do rozpočtu města.
Účelový znak 13 305 - neinvestiční účelová dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
určená na poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací Kamarád-LORM ve výši
1.983.360,00 Kč v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. „o sociálních službách“, ve znění
pozdějších předpisů.
Zodpovídá: Ing. Sedláková Renata
Termín: 30. 4. 2016
2. Zdůvodnění:
Nárok na rozpočet: Průběžná položka ve výši 1.983.000,00 Kč – navýšení příjmů i výdajů o
částku 1.983.000,00 Kč

Finanční odbor na základě přijaté účelové neinvestiční dotace ve výši 1.983.360,00 Kč (přijato
dne 19. 4. 2016), předkládá ke schválení výše uvedenou rozpočtovou změnu. Jedná se o
finanční prostředky určené pro PO Kamarád-LORM, která je v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb. „o sociálních službách“, ve znění pozdějších předpisů poskytovatelem sociální
služby.
Finanční prostředky budou po schválení rozpočtové změny přeposlány na účet PO KamarádLORM.
Finanční prostředky z „průtokové dotace“ mají být příspěvkové organizaci přeposlány
neodkladně, avšak nelze ji přeposlat bez zapojení do rozpočtu města. Další jednání
zastupitelstva je naplánováno na 9.5.2016 a finanční prostředky by bylo možné zaslat až
následující pracovní den. Proto tento materiál předkládáme dodatečně k projednání již
na 25.4.2016.
3. Příloha:

Rozpis finančních prostředků:
Avízo – UZ 13305
Podáváme vám informaci o poukázání účelových finančních prostředků na účet
města (obce). Jedná se o 1. splátku dotace na sociální služby pro rok 2016.
Prostředky jsou sledovány pod UZ 13305. Žádáme o redistribuci dotace na níže
uvedené poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou konečnými příjemci dotace.
S dotazy k platbám a s případnými změnami (např. č. účtu) se obraťte na Bc. Hanu
Hajnou – hajna.h@kr-ustecky.cz, tel. 475657404.

UZ 13305
Název poskytovatele
KAMARÁD - LORM

Hezký den

Ing. Jana Štiková
Odbor sociálních věcí
samostatný referent
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 402
e-mail: stikova.j@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

1. splátka dotace
splatnost 13. 4. 2016
1 983 360,- Kč

