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Stžnost na postup při vyřizování žádost o informace a poskytnut informace

V souladu s § 16 a odst. 5 nepostupujeme Vaší stžnost Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje a poskytujeme Vám požadovanou informaci:

Váš dotaz:
Kolik peněž, které město Mikulov dostává na provoz veřejné správy ze státního rozpočtu
dostala na své fungování KPPP města Mikulov v r. 2017:
Odpověd:
Na fnancování výdajů na provoz veřejné správy dostává město Mikulov „příspěvek na výkon
státní správy“.
Příspěvek je tedy určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.
Město Mikulov je také v souvislost s výkonem státní správy příjemcem správních poplatků a
příjmů ze sankčních plateb. V této souvislost je třeba zmínit ustanovení § 9 odst. 1 písm. c)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
které říká, že: "z rozpočtu obce se hradí výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je
obec pověřena zákonem". Z toho vyplývá, že k úhradě výdajů na výkon státní správy je třeba
použít (a předpokládá se to) i další příjmy rozpočtu obce - tj. například i daňové příjmy.
Příspěvek se dá označit ve své podstatě za neúčelovou dotaci, u které není sledován způsob
čerpání.
Příspěvek na výkon státní správy byl pro r. 2017 valorizován o 5%. Příspěvek je součtem
příspěvků všech skutečně vykonávaných působnost dané obce. Do výše příspěvků se promítá
celkový počet obyvatel obce a počet obyvatel správního obvodu. Výši příspěvku stanovuje
Ministerstvo fnancí.
V roce 2017 město obdrželo příspěvek ve výši: 16. 176.293 Kč
Příspěvky dle jednotlivých vykonávaných působnost:
základní výše příspěvku
matriční působnost
stavební působnost
příspěvek - pověřený úřad

275 971 Kč
414 824 Kč
1 419 172 Kč
2 786 049 Kč
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příspěvek - ORP
výkon opatrovnictví

11 164 277Kč
116 000 Kč

Příspěvek nestanovuje výši na KPPP města Mikulov. Stejně tak ve výdajích města není
samostatně sledována výše výdajů na KPPP .
U sledování výdajů je uplatněno druhové třídění.
Přesně lze stanovit pouze výdaje na platy a odvody členů KPPP Mikulov poř. výdaje na školení
.
Platy členů KPPP za r. 2017 : 824.303 Kč
Odvody – r. 2017:
280.263 Kč
Drobné vybavení kancelář:
3.424 Kč
Školení a vzdělávání:
19.040 Kč
Ostatní provozní výdaje jsou zahrnuty ve výdajích na činnost celého „úřadu“ - energie,
materiál, služby apod.

Omlouváme se za prodlení s poskytnutm informací.

Vedoucí fnančního odboru
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