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Rozpočtové opatření  

Na základě dopisu Ministerstva financí ČR č. j. MF-31641/2016/1201-13 uvolňujeme na 
účet Vaší obce/městyse/města účelovou neinvestiční dotaci, která je určena na úhradu 
výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, vyhlášených na 20. a 21. října 2017. 

Výše dotace pro Vaši obec/městys/město je uvedena v přiložené tabulce „Rozpis dotace 
na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“, která je nedílnou součástí tohoto 
dopisu. 

V příjmech rozpočtujte: položka 4111, ÚZ 98 071 

Ve výdajích rozpočtujte: § 6114, položka 5xxx, ÚZ 98 071. 

Použití poukázaných prostředků je účelově určeno na výdaje uvedené ve směrnici 
Ministerstva financí ze dne 19. prosince 2013 č. j. MF-62 970/2013/12-1204, o postupu 
obcí a krajů při financování voleb, uveřejněné ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány 
obcí v částce 1/2014. Odbor ekonomický vydal k čerpaní dotace Metodický pokyn 
č. 5/2017, který byl v měsíci září zaslán do datové schránky.  

Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky zašlete v přiložené tabulce na Krajský úřad Olomouckého 
kraje, oddělení rozpočtu a financování v termínu nejpozději do 15. prosince 2017. 
Tabulku zašlete datovou schránkou.                                                             

V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem dotace a její čerpání označeny účelovým 
znakem 98 071, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Lhůta, 
v níž má být účelu dosaženo: do 31. prosince 2017. Účelové prostředky podléhají 
finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017. Finanční vypořádání bude 
provedeno podle § 17 vyhlášky č. 367/2015 Sb. prostřednictvím Olomouckého kraje 
v termínu do 15. února 2018. 
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