
Rozpočtové opatření č. 2/2019 

 

Rada Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko schvaluje dne 
27.5.2019 rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu. 

 

Návrh:  

1. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2019 na straně příjmů 
a výdajů na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
s Městem Valašské Meziříčí na překlenutí časového nesouladu mezi výdaji na projekt 
„Rozšíření systému separace BRO v obcích DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko II." 
a přijetí finančních prostředků z MŽP, finanční výpomoc je splatná ke dni 31. 12. 2019: 

- navýšení financování položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ve výši   

3.286.000 Kč  

- snížení financování položka 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 

prostředků ve výši 3.286.000 Kč 

 

2. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko  na rok 2019 na straně příjmů a 

výdajů na základě rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí o poskytnutí dotace na dotační 

program „Rozšíření systému separace BRO v obcích DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko II." (číslo projektu Z.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008447):     

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

výši 3.286.465,50 Kč   

- snížení položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 

579.964,50 Kč 

- navýšení výdajů paragraf 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                             

a) položka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 3.824.810 Kč                                                 

b) položka 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 41.620 Kč 

 

3. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2019 na straně příjmů 

z důvodu přijetí finančních prostředků v rámci dotačního programu Interreg V-A        

Slovenská – Česká republika: 

- snížení příjmů položka 4119 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ve 

výši 3.781.000 Kč 

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

(finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj) ve výši 120.903,03 Kč 

- navýšení příjmů položka 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 

(finanční prostředky poskytnuté MPR SR) ve výši 3.660.096,97 Kč 

 

 



4. Úprava rozpočtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2019 na straně příjmů 

a financování z důvodu přijatých přeplatků za minulá účetní období a fakturace poskytnutých 

služeb jiným subjektům: 

- navýšení příjmů paragraf 3636 Územní rozvoj, položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a 

výrobků ve výši 20.000 Kč 

- navýšení příjmů paragraf 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka 2324 Přijaté 

nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 290 Kč 

- navýšení příjmů paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, položka 2324   

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 548 Kč 

- navýšení financování položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních 

účtech ve výši 20.838 Kč 


