Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
výbor pro sociální politiku
5. volební období

2006

USNESENÍ č. 18

ze 4. schůze dne 9. listopadu 2006

k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 kapitola 313 – Ministerstvo práce a soc. věcí
Po úvodním slově ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, zpravodajské zprávě
posl. Jiřího Petrů a po rozpravě
výbor pro sociální politiku

I.

d o p o ru č u j e

Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh Státního rozpočtu ČR na rok 2007 (sněmovní tisk
52) kapitola 313 - Ministerstvo práce a soc. věcí, schválila ve výši příjmů 345 400 238 tis. Kč,
výši výdajů snížila o 2 000 tis. Kč na částku 427 798 490 tis. Kč s promítnutím těchto
pozměňovacích návrhů:
A)

Výdaje státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV, specifický ukazatel – Dávky
nemocenského pojištění, původní částku 35 503 000 tis. Kč snížit o částku
3 000 000 tis. Kč na částku 32 503 000 tis. Kč.
A1)
Výdaje státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV, specifický ukazatel –
Neinvestiční nedávkové transfery, původní částku 4 265 440 tis. Kč zvýšit
o částku 3 000 000 tis. Kč na částku 7 265 440 tis. Kč.

B)

Výdaje státního rozpočtu kapitoly 313 – MPSV, specifický ukazatel – Podpory
v nezaměstnanosti původní částku 7 300 000 tis. Kč snížit o částku 70 000 tis. Kč na
částku 7 230 000 tis. Kč.
B1)
V programu 213 310, Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny sociální
péče a služeb, celkové výdaje zvýšit o 50 000 tis. Kč pro nově zařazené
položky:
B1.1. v programu 213 310, Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny sociální
péče a služeb, zařadit novou položku s názvem:
DD Choceň – rekonstrukce – III. etapa s částkou 26 000 tis. Kč.
B1.2. v programu 213 310, Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny sociální
péče a služeb zařadit novou položku s názvem:

DD Kroměříž – rekonstrukce a přestavba býv. budovy kasáren s částkou
24 000 tis. Kč.
B2)
Výdaje ve specifickém ukazateli – Neinvestiční nedávkové transfery již
zvýšené na částku 7 265 440 tis. Kč navýšit o 20 000 tis. Kč na výslednou částku
7 285 440 tis. Kč.
C)

Výdaje státního rozpočtu kapitoly 313 na dotační řízení MPSV, poskytované podle
§ 104 zák. č. 108/2006 Sb., snížit ve specifickém ukazateli – Neinvestiční nedávkové
transfery z již zvýšené částky 7 285 440 tis. Kč o 63 000 tis. Kč na výslednou částku
7 222 440 tis. Kč.
C1)
Výdaje specifického ukazatele - Příspěvek na podporu zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením s částkou 1 312 028 tis. Kč zvýšit o 60 000 tis. Kč
na částku 1 372 028 tis. Kč.
C2)
V programu 213 310, Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny sociální
péče a služeb, zařadit novou položku s názvem:
USP Bystré u Poličky – podporované bydlení s částkou 3 000 tis. Kč.

D)

Výdaje státního rozpočtu kapitoly 313 na dotační řízení MPSV, poskytované podle
§ 104 zák. č. 108/2006 Sb., snížit ve specifickém ukazateli – Neinvestiční nedávkové
transfery z již zvýšené částky 7 222 440 tis. Kč o 2 000 tis. Kč na výslednou částku
7 220 440 tis. Kč ve prospěch kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tyto pozměňovací návrhy promítnout do vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2007 (sněmovní tisk 52);

II.

ž á d á výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby na doporučení výboru pro
sociální politiku
zvýšil výdaje kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj o 2 000 tis. Kč a
v programu 217 110 – Podpora regionálního rozvoje zařadil novou položku
s názvem:
Dům s pečovatelskou službou Sezemice – spojovací krček mezi domovy
s částkou 2 000 tis. Kč.

Tyto pozměňovací návrhy promítnout do vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok
2007 (sněmovní tisk 52);

III.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby
- s tímto usnesením vystoupil na jednání rozpočtového výboru a zpravodajů výborů
Poslanecké sněmovny Parlamentu,
- podílel se na vypracování usnesení, které bude předloženo schůzi Poslanecké
sněmovny.

Jiří Petrů, v.r.
zpravodaj výboru

Kosta Dimitrov, v.r.
ověřovatel výboru

Zdeněk Škromach, v.r.
předseda výboru

