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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření v celkové výši 754.000,00 Kč na
navýšení výdajů kapitoly 741 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, a to takto:
Výdaje: 741 - 6399 - 5362
Výdaje: 714 – 3113 -6121, org.5511
Výdaje: 716 – 3322 – 5171, org. 5161

+ 754.000,00 Kč (platba daní SR)
- 337.000,00 Kč (ZŠ, 28. října - tělocvična)
- 417.000,00 Kč (Knihovna - revitalizace)

2. Zdůvodnění:
Finanční odbor předkládá k projednání rozpočtové opatření na platbu daně z přidané
hodnoty, která je hrazena finančnímu úřadu za stavební a montážní práce uskutečněné
v režimu přenesené daňové povinnosti. V rámci novely zákona o dani z přidané hodnoty byl
zaveden od 1.1.2012 režim přenesené daňové povinnosti pro stavební a montážní práce
uvedené v klasifikaci produkce CZ-CPA pod kódem 41 až 43.
Výdaje na jednotlivé investiční akce roku 2018 jsou v rozpočtu města schváleny na
příslušných kapitolách včetně daně z přidané hodnoty, ale úhrada finančnímu úřadu
probíhá z kapitoly 741 tj. pokladní správy.
Režim přenesené daňové povinnosti se používá mezi plátci daně a v případě, kdy město
vystupuje jako plátce DPH z důvodu vykonávané ekonomické činnosti.
Na základě provedených plateb daně z přidané hodnoty a z důvodu narovnání rozpočtu
výdajů zpracoval finanční odbor výše uvedené rozpočtové opatření.
Rada města Žatce na svém jednání dne 18.6.2018 přijala usnesení č. 397/18 v tomto znění:
397/18 Rozpočtové opatření – DPH
Rada města Žatce doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření v
celkové výši 754.000,00 Kč na navýšení výdajů kapitoly 741 – platby daní a poplatků
státnímu rozpočtu, a to takto:

Výdaje: 741-6399-5362
Výdaje: 714-3113-6121, org. 5511
Výdaje: 716-3322-5171, org. 5161

+ 754.000,00 Kč (platba daní SR)
- 337.000,00 Kč (ZŠ, 28. října – tělocvična)
- 417.000,00 Kč (Knihovna – revitalizace).

