
 

 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 
Masarykovo nám. 510/6, 789 01  Zábřeh, IČ: 48428311 

Tel: 583 468 262, Fax: 583 416 505, e-mail: miz@muzabreh.cz 
www.zabrezsko.cz

 
Zápis z jednání 03. Rady mikroregionu 

konané dne 21.04.2011, MěÚ Štíty 

 
 
Jednání zahájeno ve 13:00 hod.  

Počet stran: 2 
 

 

I. Prezence - přítomní 
Postřelmov:  Jaroslav Nimrichtr 

Rovensko: Josef Šincl 
Štíty:  Bc. Jiří Vogel 

Zábřeh:  RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

   
tajemnice: Ing. Kateřina Krejčí 

hosté:  Stanislava Macková (TIC Štíty) 
 

 
 

 II.  Rada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko: 

 
21/04/01 

Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 21.04.2011 dle předloženého návrhu. 
PRO: 4 

21/04/02 

Schvaluje Pravidla pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do výše 10 tis. Kč poskytovaných 
Svazkem pro rok 2011. 

PRO: 4 
Příloha č. 1 Pravidla pro čerpání příspěvků 

21/04/03 

Schvaluje vzor Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Svazku. 
PRO: 4 

Příloha č. 2 vzor Smlouvy o poskytnutí příspěvku 

21/04/04 

Doporučuje VH schválit I. rozpočtovou změnu 2011 dle předloženého návrhu. 
PRO: 4 

Příloha č. 3 I. rozpočtová změna 2011 

21/04/05 
Bere na vědomí zapojení Svazku do dotazníkového šetření v rámci projektu Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR „Konkurenceschopnost malých měst v České republice“. 
PRO: 4 
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Bez usnesení: 

 

Den mikroregionu Zábřežsko 

Stanislava Macková z Turistického informačního centra Štíty informovala Radu mikroregionu 

o aktuálním stavu příprav Dne mikroregionu Zábřežsko. K prezentaci ve stánku se přihlásilo 8 obcí, na 
turnaj v malé kopané 10 týmů a na turnaj v nohejbalu 11 družstev. Kulturní vystoupení dětí jsou 

plánována v dopoledním bloku (cca 9:20-13:00 hod.), následovat bude dechová hudba. Probíhá také 

příprava výstavy mysliveckých trofejí. Příjem přihlášek do cukrářské soutěže byl prodloužen do 
16. května. Celá akce bude probíhat ve dvou lokalitách – na náměstí Míru a na fotbalovém hřišti 

s přilehlými antukovými kurty. 
Na jednání byly prezentovány pozvánky určené obcím Svazku. Tajemnice předá pozvánky obcím (přes 

přihrádky obcí na podatelně MěÚ Zábřeh). 

 
Příspěvek na kulturní a sportovní akce 

Pravidla pro čerpání finančních příspěvků spolu se žádostí a vzorem Smlouvy o poskytnutí příspěvku 
budou všem členským obcím Svazku rozeslána elektronicky. Všechny uvedené dokumenty budou dále 

umístěny na webových stránkách mikroregionu www.zabrezsko.cz. 
 

Poradenský den 

V červnu bude společně s Valnou hromadou uskutečněn také Poradenský den, na který bude pozván 
Ing. Kocourek z Krajského úřadu Olomouckého kraje (diskuse o možnostech oprav komunikací na 

Zábřežsku) a poslankyně za VV L. Andýsová (iniciativa kanceláře poslankyně; diskuse o možné 
budoucí spolupráci a podpoře jednotlivých mikroregionů). 

  

 

Termín dalšího jednání Rady mikroregionu  dle harmonogramu 

Dne 22.04.2011 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.  v. r. 

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

http://www.zabrezsko.cz/


Pravidla pro čerpání neinvestičních finančních příspěvků do výše 10 tis. Kč 
poskytovaných Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok 2011 

 
I. Žadatel 

 

Těmito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování neinvestičních finančních příspěvků 
z rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko jeho členským obcím v následujících oblastech: 

a) kulturní akce 

b) sportovní akce 

 

II. Podmínky pro poskytnutí 
 

Neinvestiční finanční příspěvky mohou být poskytnuty výše uvedeným subjektům, jejichž rozsah 
činností a výstupy vyplývající z poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků mají přínos pro 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko a jeho obyvatele. 

 
Těmito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování neinvestičních finančních příspěvků 

do výše 10 tis. Kč. 
 

O poskytnutí neinvestičních finančních příspěvků podle těchto pravidel rozhoduje Rada 
mikroregionu. V roce 2011 budou Radě mikroregionu žádosti o neinvestiční finanční příspěvky 

předkládány průběžně dle aktuální potřeby. Žádosti budou přijímány do vyčerpání finančních 

prostředků uvolněných za tímto účelem Valnou hromadou mikroregionu. 
 

III. Zásady při poskytování neinvestičních finančních příspěvků: 
 

1. Neinvestiční finanční příspěvky se poskytují na základě písemných žádostí podávaných 

v průběhu roku 2011 na formuláři žádosti, který je přílohou č. 1 těchto Pravidel. Žádosti budou 
současně zaslány také elektronicky na e-mail miz@muzabreh.cz. Formulář žádosti je k dispozici 

na vyžádání u tajemnice Svazku – e-mail miz@muzabreh.cz a na stránkách mikroregionu 
Zábřežsko – www.zabrezsko.cz.   

 

2. Adresa pro podání žádostí:  
Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Masarykovo nám. 510/6 
789 01 Zábřeh 

 
3. Na neinvestiční finanční příspěvky není právní nárok a nemusí být poskytnuty v požadované 

výši. 

 
4. Celková výše prostředků na neinvestiční finanční příspěvky je limitovaná objemem finančních 

prostředků, který je vyčleněn na oblasti uvedené v bodě I. těchto pravidel v rozpočtu Svazku 
obcí Mikroregionu Zábřežsko. Poskytované příspěvky slouží jako doplňkový zdroj financování. 

 

5. Schválený neinvestiční finanční příspěvek nelze použít na nákup darů (mimo ceny v soutěžích) a 
pohoštění, na krytí mezd a honorářů (mimo účinkující), dále na výplatu platů, na úhradu 

dlužných částek včetně úvěrů, penále, poplatků z prodlení, úroků z prodlení, náhrad škod, 
smluvních pokut, jakýchkoliv dalších finančních sankcí apod. Příspěvek nelze rovněž použít na 

úhradu ostatních daní. 
 

6. Neinvestiční finanční příspěvek se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi Svazkem obcí 

Mikroregionu Zábřežsko a žadatelem na běžný účet žadatele. Příspěvek se poskytuje 
bezhotovostním převodem. Vyúčtování poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků 

se předloží účetní Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko. 
 

7. Poskytnutý neinvestiční finanční příspěvek není převoditelný na jiný subjekt. 

Příloha č. 1
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8. Jednomu žadateli (jedno IČ) může být poskytnut v daném kalendářním roce pouze jeden tento 

neinvestiční finanční příspěvek. 
 

9. Příspěvek je možné použít pouze na úhradu nákladů vynaložených v souladu s těmito Pravidly a 
se Smlouvou o poskytnutí příspěvku v období od 01.01.2011 do 31.12.2011. 

 

10. V případě porušení rozpočtové kázně je poskytovatel povinen postupovat v souladu s platnými 
právními předpisy, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. Kritéria 

1.  hodnocení důvěryhodnosti žadatele (reference, zkušenosti) 

2.  hodnocení věcné a časové reálnosti projektů 

3.  hodnocení přínosu projektu pro Svazek obcí mikroregionu Zábřežsko a jeho obyvatele 

4.  vícezdrojové financování projektu 

 
V. Smlouva o poskytnutí příspěvku 

 

Vzor smlouvy je přílohou č. 2 těchto Pravidel. 
 

Příloha č. 1



ROK:

    Právní forma:

    IČ:

    DIČ:

    RČ:

    Ulice:

    Obec, část obce:

    Okres:
    PSČ:

    Telefon:
    Fax:
    E-mail:
    www:

   Adresa:
   Telefon:
   Mobil:
   Fax:
   E-mail:

   Číslo účtu:

   Banka, kód banky:

e) Žadatel vede své účetnictví v rámci: (nehodící se škrtněte)    a) kalendářního roku

f) Osoba žadatele odpovědná za vyúčtování:

   Jméno a příjmení, titul:

ŽÁDOST
o poskytnutí neivestičních finančních příspěvků do 10 tis. Kč z rozpočtu 

Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko pro rok 2011

1. ÚDAJE O ŽADATELI

NÁZEV PROJEKTU:

2. ÚDAJE O PŘEDKLÁDANÉ ŽÁDOSTI

   Jméno a příjmení, titul:

c) Statutární zástupce žadatele (funkce):

a) Název žadatele:

b) Sídlo žadatele: 

    Orientační číslo, domov. číslo: 

b) Očekávané přínosy finančního příspěvku:

a) Cíl a účel projektu (včetně územní působnosti):

d) Bankovní spojení:

   (uveďte den a měsíc počátku i konce Vašeho hosp. roku)             b) v rámci hospodářského roku



   Adresa:
   Telefon:
   Mobil:
   Fax:
   E-mail:

    z toho:

    vlastní zdroje:

    jiné zdroje (rozepsat poskytovatele včetně částek):

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité

pro posouzení žádosti.

Datum:

Podpis žadatele, příp. razítko:

3. ROZPOČET PROJEKTU

   Jméno a příjmení, titul:

    výše požadovaného příspěvku z rozpočtu Svazku obcí 

Mikroregionu Zábřežsko:

a) Celkové náklady realizované akce: 

e) Kontaktní osoba (pokud není totožná se statutárním zástupcem):

V případě neúplných či nepravdivých informací žadatel bere na vědomí, že je povinen ihned              

(po prokázání neúplnosti či nepravdivostí údajů) vrátit požadovanou částku na  účet Svazku obcí 

Mikroregionu Zábřežsko

4. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

b) Struktura použití finančního příspěvku z rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko:

c) Způsob realizace včetně časového harmonogramu:

d) Význam projektu pro Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko:



SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU 
SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO 

 
 

 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko 
zastoupený:              předsedou RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D. 

a 
místopředsedou Josefem Šinclem 

sídlo:                        Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, PSČ 789 01 

IČ:                            484 28 311 
bankovní spojení:     Československá obchodní banka, a.s., pobočka Zábřeh 

číslo účtu:                 190 637 765 / 0300 
telefon:  583 468 262 

 
jako poskytovatel 

 

a 
 

Obec XXXX 
statutární orgán:  XXXXX    

sídlo:   XXXXX 

telefon:   XXXXX  
IČ:   XXXXX   

bankovní spojení: XXXXX   
číslo účtu:  XXXXX  

odpovědná osoba za vyúčtování: XXXXX 
 

jako příjemce  

 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku (dále 
jen „příspěvek“) z rozpočtu poskytovatele na rok 2011 dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
Článek I 

 

Příspěvkem dle této smlouvy se rozumí částka, která je poskytnuta příjemci z rozpočtu poskytovatele 
na pokrytí neinvestičních výdajů spojených s níže uvedenou akcí, kterou organizuje a realizuje 

příjemce: 
 

Název akce: 
Místo konání:    XXXXXXXXXXX 

Předpokládané datum počátku akce: XXXXXXXXX 

Předpokládané datum ukončení akce: XXXXXXXXXX 
 

 
Článek II 

 

1) Na základě usnesení Rady mikroregionu č. XXXX ze dne XXXX poskytne poskytovatel příjemci 
příspěvek ve výši 

 
Kč XX.XXX,- 

slovy: 
 

Příloha č. 2
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2) Schválená částka definovaná v ustanovení čl. II, bodu 1 této smlouvy bude poukázána 

jednorázově na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to v termínu do 30 kalendářních 
dnů, které následují po datu uzavření a podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

 
3) Příjemce příspěvku je povinen na svých propagačních materiálech týkajících se akce uvést logo 

mikroregionu Zábřežsko a upozornit, že akce je pořádána za finanční podpory poskytovatele. 

 
4) Poskytovatel uděluje příjemci souhlas s bezúplatným užitím loga mikroregionu Zábřežsko 

v rozsahu uvedeném ve článku II odst. 3 této smlouvy. 
 

Článek III 
 

1) Příjemce příspěvku je povinen vést ve svém účetnictví řádné a oddělené sledování přijaté finanční 

částky od poskytovatele a označit ve svém účetnictví veškeré další příjmy a výdaje související 
s realizací akce.  

 
2) Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty (dále „DPH“) a může uplatnit odpočet DPH 

podléhající dani na výstupu podle § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 

platném znění (dále jen „ZDPH“), a to v plné nebo zkrácené výši, nelze z příspěvku uhradit DPH 
ve výši tohoto odpočtu DPH, na který příjemci vznikl nárok. 

 
3) V případě, že se příjemce stane plátcem DPH v průběhu čerpání příspěvku a že se jeho právo 

uplatnit odpočet DPH při změně režimu podle § 74 ZDPH vztahuje na zdanitelná plnění hrazená 
včetně příslušné DPH z příspěvku, je příjemce povinen snížit výši dosud čerpaného příspěvku o 

výši daně z přidané hodnoty, kterou je příjemce oprávněn v souladu s § 74 ZDPH uplatnit v 

prvním daňovém přiznání po registraci k DPH.  
 

4) V případě, že dojde k registraci příjemce k DPH a příjemce při změně režimu podle § 74 ZDPH je 
oprávněn až po vyúčtování příspěvku uplatnit nárok na odpočet DPH, jež byla uhrazena z 

příspěvku, je příjemce povinen vrátit poskytovateli částku ve výši uplatněného odpočtu DPH, 

který byl čerpán jako uznatelný výdaj.  
 

5) Pokud má příjemce (plátce daně) ve shodě s úpravou odpočtu podle § 78 ZDPH a vyrovnáním 
odpočtu podle § 79 ZDPH právo zvýšit ve lhůtě stanovené ZDPH svůj původně uplatněný nárok 

na odpočet DPH, který se vztahuje na zdanitelná plnění hrazená včetně příslušné DPH z 

příspěvku, je příjemce povinen upravit a vrátit poskytovateli část příspěvku ve výši uplatněného 
odpočtu DPH, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy příslušný státní orgán vrátil příjemci 

uhrazenou DPH. Nevrátí-li příjemce takovou část příspěvku v této lhůtě, dopustí se porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6) Příjemce nesmí příspěvek využít na nákup darů (mimo ceny v soutěžích) a pohoštění, na krytí 

mezd a honorářů (mimo účinkující), dále na výplatu platů, na úhradu dlužných částek včetně 
úvěrů, penále, poplatků z prodlení, úroků z prodlení, náhrad škod, smluvních pokut, jakýchkoliv 

dalších finančních sankcí apod. Příspěvek nelze rovněž použít na úhradu ostatních daní. 
  

Článek IV 

 
1) Příjemce je povinen předložit účetní poskytovatele vyúčtování poskytnutého příspěvku, a to ve 

lhůtě do 60 kalendářních dnů od data ukončení akce definované v ustanovení čl. I této smlouvy. 
Dojde-li však k použití příspěvku v měsíci prosinci, zavazuje se poskytovatel předložit vyúčtování 

účetní poskytovatele nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roku, v němž byl 
příslušný příspěvek použit. 

 

2) Vyúčtování bude vyhotoveno v termínu dle článku IV, bod 1) a bod 2) na formuláři, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, a předáno v sídle poskytovatele paní Janě Vepřkové (tel. 583 468 259, 

Finanční odbor MěÚ Zábřeh).  

Příloha č. 2
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3) Vyúčtování musí obsahovat: 

- základní údaje o příjemci, 

- účel, na který byl příspěvek poskytnut, 
- výši příspěvku v daném roce, 

- soupis všech skutečně vynaložených výdajů z příspěvku příjemce za rok, 
- fotokopie účetních dokladů, týkajících se čerpání příspěvku (tyto účetní doklady musí 

splňovat náležitosti účetního dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů), které musí být doloženy fotokopiemi dokladů o zaplacení 
(bankovními výpisy nebo výdajovými pokladními doklady)  

- vyúčtování bude podepsáno odpovědnou osobou za vyúčtování příspěvku, 
- doklad o splnění povinností příjemce, definovaných v ustanovení bodu 3) článku II 

(například formou dokumentace, příslušnou tištěnou pozvánkou na akci definovanou 
v ustanovení čl. I této smlouvy apod.) 

 

4) V případě, že příjemce nevyčerpá příspěvek definovaný v ustanovení článku I této smlouvy v plné 
výši, je povinen provést vyúčtování a nevyčerpanou část tohoto příspěvku odvést na účet 

poskytovatele, a to nejpozději ke dni vyúčtování poskytnutého příspěvku. 
 

Článek V 

 
1) Neoprávněné použití příspěvku, definovaného v ustanovení čl. I této smlouvy, dále zadržení 

příspěvku, popřípadě jakékoliv jiné porušení povinností příjemce stanovených touto smlouvou, je 
považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 a násled. zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 

2) Pro účely této Smlouvy je porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení 

finančních prostředků dotace příjemcem, pokud prostředky byly už proplaceny a pokud bylo 
porušeno účelové určení finančních prostředků. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se 

rozumí jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem nebo touto smlouvou 
nebo pokud byly porušeny podmínky, za kterých se příslušné peněžní prostředky poskytují. Dále 

se neoprávněným použitím rozumí i případy, kdy nelze prokázat, jak byly peněžní prostředky 

poskytnuté poskytovatelem dotace příjemci použity. Zadržením finančních prostředků se rozumí 
porušení povinnosti vrácení poskytnutých finančních prostředků ve stanoveném termínu. Příjemce, 

který porušil rozpočtovou kázeň je povinen provést bez zbytečného odkladu odvod za porušení 
rozpočtové kázně zpět na bankovní účet poskytovatele, a to i bez výzvy poskytovatele. Odvod za 

porušení rozpočtové kázně odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených finančních 

prostředků. V případě, že příjemce bude v prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, je 
povinen zaplatit penále ve výši stanovené v § 22 odst. 6 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
 

Článek VI 
 

Poskytovatel je oprávněn provádět u příjemce kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů (průběžná a následná veřejnoprávní kontrola u příjemců 
příspěvku), a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je 

povinen umožnit poskytovateli provedení kontroly dodržení účelu a podmínek použití poskytnutého 
neinvestičního příspěvku. Při této kontrole je příjemce povinen vyvíjet veškerou poskytovatelem 

požadovanou součinnost. 

 
Článek VII 

 
V případě, že příjemce nebude řádně plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy, bude na toto brán 

zřetel při schvalování poskytnutí příspěvku v následujících letech. 
 

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce příspěvku a dvě 

poskytovatel. 
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Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu a s jejím obsahem v celém 

rozsahu souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 

 
V Zábřehu dne  .....................     V XXXXXXX dne  ...................... 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

………………………………..........……….    ………………....……………………… 
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.     XXXXXXXXX 

poskytovatel       příjemce 

 
 

 
 

 

 
........………………………………………. 

Josef Šincl 
poskytovatel 
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Vyúčtování příspěvku z rozpočtu  
Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Příloha č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku 
Název organizace: 

 
 

 
Přesná adresa: 

 
 

 
Název projektu: 

 

 

 

Výše poskytnutého příspěvku od Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko:  

            ,-Kč 

Celkové náklady na realizaci projektu:       ,-Kč 

 

Částka byla čerpána na níže uvedené položky: 

účel (doložit paragony, 
faktury, doklady) 

 
výdaje celkem 

hrazeno 
z příspěvku 

číslo 
účet. dokladu 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    
 
Při vyúčtování cestovného nutno doložit kopie vyplněných cestovních příkazů, 
Včetně kopií jízdenek, případně kalkulace cestovného 
(při nedostatku místa vypište na druhé straně) 
Přílohy tvoří kopie dokladů: 

 
Nevyčerpané prostředky byly vráceny následovně: 
na účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko č. ú. 190637765/0300 ČSOB 
 
ve výši: ……………………………………………….                                  Dne: ……………………………….. 
 
Krátké zdůvodnění nevyužitého příspěvku: 

 
Veškeré účetní doklady k tomuto vyúčtování organizace řádně eviduje v souladu s platnými 

předpisy. V případě potřeby je kdykoliv předloží pověřeným pracovníkům Svazku obcí Mikroregionu 
Zábřežsko a kontrolním orgánům. 
 
Podpis odpovědné osoby     Razítko organizace 
    …………………………………………..   …………………………… 

 
Vyúčtování odevzdáno účetní Svazku dne: 



I. Rozpočtová změna  2011

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO 48428311

Příjmy

rozpočet 

2011
rozpočtová 

změna č.I

upravený 

rozpočet

čerpání k 

31.03.2011
členské příspěvky - základní: 5,-Kč 178 000 0 178 000 165 495
příjmy z finančních operací 1 000 0 1 000 434
Příjmy celkem 179 000 0 179 000 165 929

Výdaje

rozpočet 

2011
rozpočtová 

změna č.I

upravený 

rozpočet

čerpání k 

31.03.2011
aktualizace strategických dokumentů 5 000 0 5 000 0
Den mikroregionu - služby 100 000 -100 000 0 0
cyklodoprava MiZ 10 000 0 10 000 0
ostatní služby 48 000 0 48 000 0
služby peněžních ústavů 5 000 0 5 000 1 479
neinvestiční transfer veřejným rozpočtům 0 200 000 200 000 100 000
služby web MiZ 4 000 0 4 000 0
pohoštění - jednání Svazku 7 000 0 7 000 300
ostatní neinvestiční výdaje - nezpecifik.  rezervy 420 000 -100 000 320 000 0
Výdaje celkem 599 000 0 599 000 101 779

Příjmy - Výdaje -420 000

Financování 420 000
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Návaznost na položky

Příjmy oddíl/par. položka ORG
upravený 

rozpočet

členské příspěvky zákl. 4121 178 000
příjmy z finančních operací 6310 2141 1 000
Příjmy celkem 179 000

Výdaje oddíl/par. položka ORG
upravený 

rozpočet

aktualizace strategických dokumentů 3636 5166 5 000
Den mikroregionu Zábřežsko-služby 3636 5169 10200 0
cyklodoprava 3636 5169 10300 10 000
ostatní služby 3636 5169 10400 48 000
služby peněžních ústavů 6310 5163 5 000
neinvestiční transfer veřejným rozpočtům 3636 5329 200 000
služby web MiZ 3636 5169 10500 4 000
pohoštění - jednání Svazku 3636 5175 7 000
ostatní neinvestiční výdaje - nezpecifik.  rezervy 3636 5901 320 000
Výdaje celkem 599 000

V Zábřeze dne  

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Zpracovala : Jana Vepřková, účetní Svazku
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