
Rozpočtové opatření č. 3/2021 

 

Rada Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko schvaluje 
na základě jednání ze dne 16.3.2021 rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého návrhu. 

 

Návrh:  

1. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 na straně 

financování a na straně výdajů na realizaci projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 

„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – poskytovatel Svaz 

měst a obcí České republiky: 

- snížení financování položka 8115 ve výši 1.653 Kč: 

- navýšení výdajů § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo: 

a) položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 1.372 Kč 

b) položka 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 277 Kč 

c) položka 5032 Povinné pojistné na zdravotním pojištění ve výši 4 Kč 

 

2. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 na straně příjmů 

a výdajů z důvodu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1./109/0016881 z Operačního 

programu Zaměstnanost na realizaci projektu „Zefektivnění komunikace s veřejností 

v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_ 

109/0016881:  

- navýšení příjmů položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 

ve výši 3.110.666 Kč 

- navýšení výdajů § 4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená: 

a) položka 5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 1.413.008,31 Kč 

b) položka 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 510.614 Kč 

c) položka 5032 Povinné pojistné na zdravotním pojištění ve výši 185.303,31 Kč 

d) položka 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 100.000 Kč 

e) položka 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený ve výši 100.000 Kč 

f) položka 5156 Pohonné hmoty a maziva ve výši 27.000,38 Kč 

g) položka 5161 Poštovní služby ve výši 666 Kč   

h) položka 5167 Služby školení a vzdělávání ve výši 60.000 Kč 

i) položka 5168 Zpracování dat a služby související s informačními technologiemi  

j) ve výši 214.074 Kč 

k) položka 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 400.000 Kč   

l) položka 5175 Pohoštění ve výši 100.000 Kč 


