
Návrh rozpočtu na rok 2020 

Název účetní jednotky:                 Sdružení obcí Hornolidečska 
Sídlo účetní jednotky:                   756 12  Horní Lideč  292 
IČ:                                                     62334743 
Právní forma účetní jednotky:     svazek obcí 
 

PŘÍJMY v tis. Kč 
 
 
Par 

 
  Pol 

 
UZ 

 
                       Popis 

Rozpočet 
schválený 

 4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí   2.031 

 4213  Investiční přijaté transfery ze státních fondů 58.272 

 4221  Investiční přijaté transfery od obcí   2.075 

 4222  Investiční přijaté transfery od krajů   2.808 

6310 2141  Příjmy z úroků          2 

631   Obecné příjmy a výdaje z fin. operací          2 

   PŘÍJMY   c e l k e m        65.188 

 

FINANCOVÁNÍ  v tis. Kč 

 
Par 

 
Pol  

 
UZ 

 
Popis 

Rozpočet 
schválený 

  
8115 

 Změna stavu krátkodobých prostředků na 
bankovních účtech 

 
  9.421 

 8123  Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky 11.000 

   FINANCOVÁNÍ  c e l k e m        20.421 

 

VÝDAJE – dle paragrafů a položek v tis. Kč 

Par UZ Popis Rozpočet 
schválený 

2143  Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch      100 

2219  Pozemní komunikace - Cyklostezka B-V-V 80.896 

4351  Osobní asistence, peč. služba       269 

5212  Ochrana obyvatelstva - VVS         16 

6310  Obecné příjmy a výdaje z fin operací          15 

6409  Ostatní činnosti    4.313 

  VÝDAJE  c e l k e m 85.609 
 
Vyvěšeno:                                                                       provedl: 
 
Sejmuto:                                                                          podpis starosty a razítko o 



Příjmy:  
 

pol. 4121, 4221 - INV a NIV příspěvky dle přílohy 
pol. 4213 – dotace SFDI 
pol. 4222 – dotace Zlínský kraj 
 
par. 6310 - příjmy z úroků z BÚ 
 
 
 

Financování:  
 
pol. 8115 - zůstatek BÚ – INV a NINV příspěvky vybrány v předcházejících letech, ale 
neutraceny 
                                              část dotace Zlínský kraj  
 
pol. 8123 – úvěr od České spořitelny 
                                              
 

Výdaje: 
 
par. 2143 - Cestovní ruch – cestovné, vstupné, občerstvení – REGIONTOUR,  propagační 
předměty apod., DPP-značení 
 
par. 2219 - CBVV – výdaje k realizaci stavby, doplatek za celou PD pro II. etapu, dotace obci 
Ústí, splátky úroky z úvěru  
 
par. 4351 – NINV příspěvky na soc. služby ORP Vsetín 
 
par. 5212 – pojištění VVS 
 
par. 6310 – příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky za vedení účtů 
 
par. 6409 – ostatní činnosti – mzdy + sociální a zdravotní, DPP, povinné pojištění 
zaměstnavatele, pojištění štěpkovačů, kancelářský materiál, cestovné, školení, poštovné, 
nájem kanceláře, občerstvení, provozní poplatky – kopírování, internet, zpracování mezd, 
doména HL, rezervy  

 
 
 


