
Rozpočtové opatření č. 1/2016 
 
 
Rozpočtové opatření č. 1 schváleno na Valné hromadě DSO Mikroregion 
Valašskomeziříčsko-Kelečsko 
 
 
Valná hromada svazku schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu. 
 
 
Návrh: 
Příjem do rozpočtu par. 3149, pol. 2329 ve výši 898 526,62 Kč (ostatní nedaňové 
příjmy jinde nezařazené – Erasmus+). Dále příjem na par. 6409, pol. 2111 ve výši 
7 000 Kč (příjmy z poskytování služeb a výrobků – Krhová – zpracování žádostí o 
dotaci). Dále příjem na par. 6409, pol. 2321 ve výši 37 000 Kč (přijaté neinvestiční 
dary) a na par. 3319 a pol. 2324 ve výši 48 402 Kč (přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady – Visegrad). 
Přesun z par. 6310, pol. 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) ve výši 
3 000 Kč na par. 6310, pol. 2141 (příjmy z úroků). 
 
 
Přesuny ve výdajových položkách: 
Přesun z par. 3149, pol. 2329 ve výši 898 526,62 Kč, a to na: 

- par. 3149, pol. 6121 ve výši 430 000 Kč (budovy, haly a stavby) 
- par. 3149, pol. 5169 ve výši 220 000 Kč (nákup ostatních služeb) 
- par. 3149, pol. 5175 ve výši 10 000 Kč (pohoštění) 
- par. 3149, pol. 5139 ve výši 30 000,62 Kč (nákup materiálu) 
- par. 5149, pol. 5021 ve výši 98 006 Kč (ostatní osobní výdaje) 
- par. 3149, pol. 5031 ve výši 82 368 Kč (povinné poj. na soc. zab.) 
- par. 3149, pol. 5032 ve výši 28 152 Kč (povinné poj. na veř. zdrav. poj.) 

Dále přesun z par. 6409, pol. 2111 ve výši 7 000 Kč na par. 6409, pol. 5169 (nákup 
ostatních služeb). 
Přesun z par. 2221, pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ve výši 20 000 Kč na par. 
2221, pol. 5163 (služby peněžních ústavů). Dále z par. 3636, pol. 5169 (nákup 
ostatních služeb) ve výši 23 000 Kč na par. 3636, pol. 5229 (ostatní neinv. transfery 
neziskovým a podobným organizacím). Přesun z par. 6409, pol. 2321 (dary) na par. 
6409, pol. 5169 (nákup ostatních služeb). Přesun z par. 3319, pol. 2324 na par. 
6409, pol. 5169 ve výši 42 352 Kč a z par. 3319, pol. 2324 na par. 3319, pol. 5169 ve 
výši 6 050 Kč. 
Dále přesun z par. 3900, pol. 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) ve výši 
264 608 Kč na par. 3280, pol. 5021 (ostatní osobní výdaje). Z par. 3900, pol. 2324 
(přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) ve výši 71 568 Kč na par. 3280, pol. 5031 
(povinné poj. na soc. zac.). Z par. 3900, pol. 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady)ve výši 30 672 Kč na par. 3280, pol. 5032 (povinné poj. na veř. zdrav.). 
Z par. 3900, pol. 2324 ve výši 52 814 Kč (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) 
na par. 3280, pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek). Z par. 3900, pol. 2324 
(přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady) ve výši 6 123 Kč na par. 3280, pol. 5169 
(nákup ostatních služeb). Z par. 3900, par. 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a 
náhrady) ve výši 48 400 Kč na par. 3745, pol. 5169 (nákup ostatních služeb) – org. 
800. Z par. 6409, pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) ve výši 111 000 Kč na par. 6409, 



pol. 5011 (platy zaměstnanců v prac.poměru). Z par. 3900, pol. 5021 (ostatní osobní 
výdaje) ve výši 200 000 Kč na par. 6409, pol. 5011 (platy zaměstnanců 
v prac.poměru). Z par. 3900, pol. 5031 (povinné poj. na soc.zab.) ve výši 100 000 Kč 
na par. 6409, pol. 5031 (povinné poj. na soc.zab.). Z par. 3900, pol. 5032 (veř. 
zdrav.poj.) ve výši 47 000 Kč na par. 6409, pol. 5032 (veř. zdrav.poj.). Z par. 3900, 
pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) ve výši 200 000 Kč na par. 6409, pol. 5169 (nákup 
ostatních služeb). Z par. 2219, pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ve výši 10 000 Kč 
na par. 6409, pol. 5162 (nákup telekomunikací a radiokomunikací). Z par. 2219, pol. 
5169 (nákup ostatních služeb) ve výši 600 Kč na par. 6409, pol. 5164 (nájemné). 
Z par. 3900, pol. 2324 (přijaté nekap. příspěvky a náhrady) ve výši 500 Kč na par. 
6409, pol. 5191 (zaplacené sankce). Z par. 3900, pol. 2324 (přijaté nekap. příspěvky 
a náhrady) ve výši 2 000 Kč na par. 6409, pol. 5363 (úhrady sankcí jiným 
rozpočtům). 


