
 

Rozpočet na rok 2019 (v tis. K č)  
Dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko  

 

 
Zůstatek ú čtu k  1. 1. 2019 1 509 
Příjmy   
 Členské příspěvky (dle poč. obyvatel) 370 
Členské příspěvky pro – MAS  159 
Kulturní akce (ples, jarmark) 160 
Dotace projektu „Vzdělávání a animace 
veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu 
Slušovicko“ 

444 

Dotace projektu „Rozvoj a zkvalitnění veřejné 
správy v Mikroregionu Slušovicko“ 

1 854 

Příjmy z úroků 1 
Příjmy celkem  2  988 
  
Výdaje   
Valné hromady – nájem, občerstvení 13 
Poštovné – pozvánky 1 
Bankovní poplatky 5 
Služby účetní a administrativní vč. odvodů 12 
Příspěvek do MAS 159 
Propagace Mikroregionu – kulturně 
společenské akce 

180 

Hokejový turnaj mikroregionu 13 
Technická pomoc při propagaci Mikroregionu – 
www stránky, tisk pohlednic, propagační 
materiál apod. 

10  

Zpracování mezd 2 
Úpravy software 2 
Dárkový poukaz 10 
Projekt „Vzdělávání a animace veřejné správy 
pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“ 

855 

Projekt „Rozvoj a zkvalitnění veřejné správy 
v Mikroregionu Slušovicko“ 

1 952 

Vypracování monitorovací zprávy – Doplnění 
separace odpadů 

4 

Pojezdová soutěž SDH 5 
Dotace pro SDH Trnava 3 
Dotace – KDO Hvozdná 15 
Oprava a pojištění štěpkovače 2 
Dětský festival v Kašavě 5 
Rezerva rozpočtu 20 
Výdaje celkem   3 268 

 



Rozpočet byl schválen na valné hromadě dne 20. 3. 2019. 

Dále bude podán projekt „Cestujeme za inspirací aneb Mikroregion Slušovicko se vzdělává“, 
realizace 2019 – 2020, výdaje 200 960 Kč, dotace 140 672 Kč. Bude-li projekt úspěšný, 
budou příjmy a výdaje zahrnuty do rozpočtu 2019. 

DSO použije v průběhu roku 2019 - 300 tisíc z běžného účtu pro krytí přechodného 
nedostatku finančních prostředků výdajů projektu „Rozvoj a zkvalitnění veřejné správy v 
Mikroregionu Slušovicko“ z důvodu pozdržení dotačních zálohových plateb.   

Oznámení 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že  do listinné podoby rozpočtu na rok 2019 je 
možné nahlédnout  na Městském úřadě ve Slušovicích, nám. Svobody 25,  kancelář 
ekonomky, II. patro, a to v úřední dny - pondělí a středa od 8,00 do 11,00 hodin a od 12,00 
do 17,00 hodin. 

 


