Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec Rokytňany
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-11303/APR/2022
VYŘIZUJE: Věra Vaňková
ODBOR | ODDĚLENÍ: analýz a podpory řízení

výkaznictví a financování obce
LINKA | MOBIL: 495817507
E-MAIL: vvankova@kr-kralovehradecky.cz
DATUM: 23.3.2022
Počet listů: 2
Počet příloh: 2 / listů:
Počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 179.2, A.10

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce na rok 2022
Dne 10. března 2022 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 136
zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Zákon vyšel ve Sbírce zákonů č.
57/2022. V souladu s dopisem náměstka ministra financí Ing. Miroslava Mateje, Ph. D. čj.
MF-8344/2022/1201-9 Vám sdělujeme výši finančního vztahu státního rozpočtu na rok 2022,
a to:
účelová dotace – příspěvek na výkon státní správy

101 000,- Kč

Výše finančního vztahu státního rozpočtu (včetně podrobného rozpisu) k rozpočtu Vaší obce
je uveden na stránkách Ministerstva vnitra ČR Příspěvek na výkon státní správy Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) anebo na nové webové aplikaci
https://www.prispevekobce.cz/.
Rozpočtování a zaúčtování tohoto vztahu se provádí na příjmové položce 4112.
V příloze Vám posíláme Metodiku financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2022, kde na
straně 8 Ministerstvo financí, uvádí předčíslí převodových bankovních účtů finančních úřadů
a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby a dále na straně 9 je Způsob
převádění prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí včetně položek rozpočtové
skladby.
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Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

Příspěvek na výkon státní správy obsažený ve finančních vztazích státního rozpočtu
k rozpočtům obcí bude obcím dále uvolňován v průběhu roku rovnoměrně po dvanáctinách.
Administrace při poskytování peněžních prostředků na jednotlivé měsíce se pro rok 2022
nemění.
S pozdravem
Ing. Milan Zilvar
vedoucí oddělení výkaznictví a financování obcí
Přílohy: Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2022
Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou
hlavního města Prahy
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