
Licence: D1CQ XCRGBA1A I A 1A (01012017 /01012017) 

Ministerstvo financí 

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 

sestavený k 12 / 2017 

(v Kč na dvě desetinná místa) 

Rek Mě's'ic IQ® 

W1ť~ 1·2 ' Ji02·386<i:2 

Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
Masarykovo náměstí 128 

75661 Rožnov pod Radhoštěm 

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
r-,,,;----:---==---------,..,..,~~-~=:;-~--=-,-----,---:-::--~=,,----:.....------..=-:,:l!"'"'==="t:"'51="""~"""""""""""'""""' 
íPa~r{!f Polqž(lf! f.'? f 
a -b' 

0000 4121 Neinvestiční ,Přijaté transtE:.tY od obci 4 962 300,00 10 527 100 00 1 O 527 070,_90 

!)000 BezODPA 4 962 3,0,0,_0J) >1 O 52~ 100)0,0 

2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 
2143 2321 Přijaté neinvestiční dary 

2143 Cestovní ruch 

3900 2324 Přija t_é nekapitálové příspěvky a náhrady 650 000,00 948 556,00 

3.900 Ost. činnosli s.ouvis. se službami pró obyvatelstvo 6501 000,PO. 948 .5'56,00,,,, 

4349 2229 Ostatn í přija té vratky transferů 

·4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatnim skup.obyvatelstv.a 26 6,(:)0,00 

6409 2329 Os.tatni nedaňové příjmy jinde nezařázené 

6409 Ostatn í' čin'nos!l j.n. 

ROZl?OČTOVE PŘÍJMY CELKEM E! 61,2 30010(!, 
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Licence: O 1 CQ XCRGBA1A I A 1A (01012017 /01012017) 

li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
Paragraf )?o/oika Texl Si:_hvdl9n9 rol:po~et 

,8 b 1 

1014 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům- 200 000,00 350 000,00 350 000,00 
práv.osobám 

1014 6313 lnv.transfery nefinančn ím podnik.subj.-právn.osob 4 836 000,00 4 836 000,00 

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 200 000,00 518&000,00 5 186. 000,00 

2143 5021 Ostatní osobní výdaje 73 000,00 64 238,00 
2143 5139 Nákup materiálu j.n. 51 000,00 39 782,70 
2143 5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00 2 500,00 2 477,00 
2143 5164 Nájemné 106 000,00 105 362,00 
2143 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 94 000,00 79 359,00 

2143 Cestovní ruch 52 ,500,00 326 500,00 _291 218,:ZO 

3419 5164 Nájemné 1 800,00 1 350,00 
3419 5169 Nákup ostatních služeb 31 000,00 31 000,00 
3419 5194 Věcné dary 2 200,00 761 ,00 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 35 óoo·.oo 3311'1 ,00 

3513 5321 Neinvestiční transfery o~cim 20 000,09 2_0 oo_o.o_o 20 000,_00 

3513 Lékařská slu'žba první por:rroci 20 000,00 20 000,00, .20 000,00 1 

3636 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 
3636 5139 Nákup materiálu j .n. 50 000,00 

3636 5161 Poštovní služby 1 000,00 

3636 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 

3636 5175 Pohoštění 10000,00 

3636 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 
3636 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 20 000,00 

podob.organizacím 

3636 Územní rozvoj 122 000.00 

3639 5021 Ostatní osobní výdaje 112 000,00 79 950,00 

3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 3 625,00 

3639 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 1 079,00 

3639 5161 Poštovní služby 4 000,00 2 245,00 

3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 

3639 5164 Nájemné 2 000,00 1 730,00 

3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 95 000,00 94 985,00 

3639 5167 Služby školeni a vzdělávání 5 000,00 1 750,00 

3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 5 000,00 2 994,75 
kom.technol 

3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 25 000,00 11 264,30 

3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 3 979,00 

3639 5175 Pohoštění 20 000,00 14152,30 

3639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 

3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 20 000,00 20 000,00 

podob.organizacím 

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 oo·o.oo 330 000,00 230 754,35 

3725 5169 Nákup ostatních služeb 152 600,00 152 600,00 

3725 Využívání a zneškodňování komun.o:dpadů 152 6_00_,QO 152 6Q0.09 

3900 5011 Platy zamést. v pr.poměru vyjma zamést. na 576 000,00 682 000,00 672 528,00 

služ.m. 

3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp . na 144 000,00 171 000,00 168 135,00 

st.pol.zaměstnan 

3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 54 000,00 62 000,00 60 528,00 

3900 5,038 Povinné poj istné na úrazové pojištění 4 000,00 

3900 5169 Nákup ostatních služeb 

3900 5424 Náhrady mezd v době n~moci 10 000,00 10 000,00 

3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 788000,00 925 000,00 901 19·1;00 

4349 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 4 433 000,00 1 674 700,00 1 648115,85 

společnostem 

4349 5222 Neinvestiční transfery spolkům 595 500,00 595 500,00 
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Licence: 01CQ 

li. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
' Parágťlif Rolotf<a' ·Tex,t 
,a· b · 

4349 5223 N'einv.transfery clrkv!m a naboženským 
společnostem 

4349 5321 Neinvestični transfery obcim 
4349 5339 Neinvestiční transfery cizim příspěvkovým organ. 

4349 Ost.soc .péče a pomoc ostatnlm skup.obyvatelstva 

6310 5163 Služby peněžnich ústavů 

6310 01:>ecné příjmy a výdajé z finančnícfl operací 

6409 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 

64Ó9 Ostatní činnosti j .n. 

R©ZPO'ČTOVÉ VÝDAJE CEL~EM 

, Sct(ý5{e1i:\i ni1il9. e.t 
1i 

4 433' 00ó,ci0 

2 500,00 

2 500,00 

12.02.2018 9h2Bm40s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 
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2 11 2 000,00 

144100,00 

4 526 3Ó0,0o' 

3 100,00 

3 100,00 

211 1 944,00 

144 100,00 

4 499 '659/85 

3 315,00 

3"·31 5,00 
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Licence: D1CQ 

Ill. FINANCOVÁNÍ - třída 8 
Název 

tel(I 

Krát~odóbé financóvání .z tuzemska 

<t,/s(o polotkr,lfáč/1/11 
(, 

Krátkodobé vydané dluhopisy(+) 8111 
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8113 
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř . (-) 8114 
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 

XCRGBA1A I A1A (01012017 /01012017) 

55 700,00 226 100,00- 378 656,10-

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(.~- _____ 8...,..1_1_8 ______ ...,.....,.. _________ ..----.,.,,.... _ ___ ...,.....,......,,. 
Dlouhodobé financování z tuzemska 

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček(-) 
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje -

Krátkodobé financování ze zahraničí 
Krátkodobé vydané dluhopisy(+) 
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky(+) 
Uhrazené splátky krátkod . přij.půjč.prostř. (-) 
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výda'e(-) 

Dlouhodobé financování ze zahraničí 

8121 
8122 
8123 
8124 
8125 
8127 
8128 

8211 
8212 
8213 
8214 
8215 
8217 
8218 

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 
Uhrazené spl.dlouhod . přij.půjč.prostř. (-) 8224 
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank. účtech(+/-) 8225 
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 

Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(:)1 ___ _ _:8:..=2=2-=-8-------------,-----:--:---=---:----....,,,.....--:-:c-,-;---:--:::----, 
Opravn(! položky k peněžním operacím 

Operace z peněžních účtů organizace nemající 
charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru(+/-) 
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 
účtech(+/-) 

Ne řevedené částk v rovnáva·fcl schodek +/-

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 

8901 
8902 

8905 
8000 . 55 700;0Q 
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Licence: D1CQ XCRGBA1A I A 1A (01012017 /01012017) 

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE 
Název 
/exl 

TŘIDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 

PŘÍJMY CELKEM 

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 

v tom položky: 
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 

... ,niezi krajern_ cl ,o_bcern_i ......... ... ' . . 
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 

mezi obcemi 
----··· · · · · ·· 

2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 
__ niezi reg. radou a Kraji_,_ C>bce_nii _a [)E;O . .. .. 

tlslo/ráďku 

r, 

4010 
4020 
4030 
4040 

4050 

4060 

4061 

4062 

4063 

I 

Sc1Íválený.,rozpočét 
4~ 

650 000,QO 

4 962 300,00 

5 612 '3óO,O.O 

Rozpočet po zmdnách 

42 

1 203 500,00 

10 527 100 00 

11 '730 s·oo,oo 

1 176 436,00 

1 O 527 070,00 

11 703·506,PO 

_2_441.~ . Splátky půjčených pro~t_ř_eclk~ _ocl obcí . ·- .. _ 491_q ..................... .. .. ..... _ .......... ................. ... ................ ...... ..... . 
2442 · __ _ Splátky půjčený~h p_ro~t_ř_eclk~ _ocl krajů . . _ .. 4080 
2443 · Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 

rad 
2449 · Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 

yf3řejných ro_zpo~tů ÚZf3íl1flÍ úroy11ě _ ... __ . .. .. .. .. .. ....... .. . ..... ........ ..... • .............. __ .............................. ... . 
4121- i'Jeinyestič11ípřijatétrans_fery __ odo~cí „ 41,0Q ...... ~~~?.~9.Q,9_0 ....... ..... 1Q _sn .1_9_qo.Q ........ _1Q _5~7_Q7_Q,9.Q . 
4122 · i'Jeinyestičr,í přijaté trans_fery _od kraj~ . 4}.1.Q........ . . .... ... . . ....... ...................... ... ....... . . ..... . 
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 

......... J .::icl ........ ... . .. . .. ... .. . ..... .......... ................ ..... .................................... ..... .. ...... ............. ......... .... .. 
4129 · Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 

__ roz:p_oč_tů _úze_mn_í_ ~ro1Jn_ě . __ . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ........................................................ .. ......................... .. ..... .. 
* 4133 . P_řevody z vlastníc_h re_ze_rvn_í_ch_ fC>n_dů 4:13.0 .... ......................... .. .. ................ .. ... .............................. .. 
* 4134 · . Převody z rozpC>čtoyých _ú~t_ů __ . . ...... 414q .... .. ......... .. 
* 4137 · Převody mezi statutárními městy 4145 

(hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo 
...... č~stmi -_příirnY.. ........ ____ .. .. ..... ,_,, .. ... ..... ............... ............. ............ ........ ... ................. . 

• 4138 - Převody z vlastní poklc1d_ny .... .. 4:1.4.6 ...................... ................................................................. .. 
• 4139 . .()statní převody z 1Jlastníc.h fo _ndů ... .. .. .... 415.0 . • ....... .... .......... ............. .......... ...................... ........ .. 

4221. Jnvestiční přijaté _tran_sfe_ry _ o_d o_bcí ... .. ....... . .. 4:i.rn .............. ...................................................................... . 
4222 - . lnvestičnjpřijat~ _tr_an_sfe_ry _o_d. krc1jů .... .......... __ .• 41 ?.O. .......... ..... .. ..... ... .... .... ...... .... . .... ... .. . .... . ....................... . 
4223 - . _Investiční přijatétransfe_ry _ o_d _ regio_ná_lních rad .. 41.?.L ..... .. .. ...... _ -· _ ......... .... . .... ..... .... .... .... ... ................ ........ .. 
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 

...... .... .... Qz:'?!Tlr:1.Í.~~<?Yr:i~ .... ................. ............... ...... .. .. . . ............ .. .. .. .................. ............... ......................... .. .. .. .. .. 
l,J 924_~ _Trar,sfery přijaté z ú_ze.nií jin_éh,o_C>kresu.. . .... 4).~.'! .......... ............. ,,_.,,_ ..... -- .. -·-·· ................. -.......................... . 
ZJ 025 . Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 
.......... . úz:e_mí_ jinéh_o_ o_krf3SLI . .. . . .... .. ... ... .. ... ... ... •.. . ......................................................... ........... . 
Z,J 028 ~ _Transfery přijat~ z území jiného kraje 4W~ .................................... .. ... .. .. ................................. .. 
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 

území jiného kra·e 

PŘÍJMY, CELKEN1 PO KONSOLIDACI '4200 5 61_2 300,00 1 j 730 600,00 íl 1 l03 5'06,00 

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5 668 000,00 6 668 500,00 6 488 849,90 
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 4 836 000 00 4 836 000 00 

VÝDAJE CELKEM 4240 § 6~68 000;,00 11 s·o_4 s_oo.oo 11 32~;.849,90,., 

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 

v tom položky: 

532.1 ~. i'Jeinvestiční transfer,1 o~círn .......... .. .. . 4260 . ..... . 29 QQ.O,Q.Q .. ............. ~9 q9q ,QQ ....... .... . . .... ?9.Q9.Q,9Q .. 
532.3. ~- Neinvestič11í trc1nsferx _kraj_ůrn . . .. .4??q . .. .. ..... .. . .. . .. . .. . .. ......... . ... . . . . ... .. .... .. .... ..... .. .. 
5_32.5 ~ .. i'Jeinvf3stičr,í transfery _regio11ální111 raclárn . ... 4P.'!. .. ... ........ .. ............. .. .................. .. ................................. .. 
5329 - . Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 

. ..roz:počtům úzElrn_ní úrCJvJlě . . . . . . . ...... 
• 5342 - . __ Převody FKSP a so~i.áLfCJn.du __ o~cí a krajů 4281 
• 5344 - Převody vlastním rezeNním fondům územních 4290 
............. rozp_oč_tů ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ...................... ..................... -· .................. .... ........... ... .. . _ . .... . .. . ..... . 

• . 5345 . . · . .... Převocly_ vlastní Ill _ rozp_o~tovýrn __ účtůrn _ .. _ ... 4~9Q ........... ........ . ..................... .............................. ·-· ·--- .. .. .. .. .. 

12.02,2018 9h28m40s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 519 



Licence:01CQ XCRGBA1AIA1A (01012017/01012017) 

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE 
Název 

text 

• 5347 · Převody mezi statutárními městy 
(hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo 

... .. č~strni ~,výdaje_ .. __ _ 

•Clslo fád~u 

r. 

4305 

Schv(J)enýrozeo~l 
~ (1 

411 

• 5348 · PřevocJy. cJo \llast11í p()kladny _ _ ______ ___ ___ . 4~0~ ................. .. .................................................................. . 
• 5349 - ()stéltníp_řev_ocJy vlélst11í_m fondům ·· · -- ·· . _ 

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 
_111E3Zi kraj~íll. él ,o_bcerni __ 

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 
.... _ .. ____ mE3~j_obc_erni_ - -· .. .• -

4310 
4321 

4322 

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 
_ 111E3Zi _regionální réld_oLJ a kraji, obc;e_n1i_ é! OSO .................................................................................. . 

5641 0 ____ N_e_inyE3stičnípůj~e_néprostředky _ o_bc:ín1 _ ... :4~30 ............................................................................... . 
,5642 - _ _ N_einyE3stiční půj~e_né_ prostředky _ k_r_ajůn, . ... ..... 4~".l.Q .. _ ·· - ·· --· · -· · ••••..•• - ............................. ........... ..... ............... . 
5643 · Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 

radám 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . ... -... -. . . . . . . . . . . ... .. .. -.. ................. -. . . . . . . . . . . . . .... . 

5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 
.... ,VE3řejnýrn rozpočtů_n, ú_zemní ~royn_ě _ _ .. _____ ......... ........................................ ........ .................................. . 

6341 - Jnvestiční transfE3ry_o_bc:ím ... ... .... ... 4~9.Q ..................... ·-··-·········-- ··· ·-- ·· -- ·· -- ·· -- ·· -- .. .... ............... . 
6342 - __l_nv_estiční transfE3ry _ k_rajům . ..... ... ... .. ... _ .4370 .............................. .................... .. .. .. .. ..... .................... .. 
6345 - __ l_nv_estiční .tra11sfE3ry regionální111Jéld_árn ...... 4~7.1 ........ . .. . ........... .... ......... ............................ .... .............. . 
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 

ro:lpočtům úzE?11111í úrov11ě .. .... . .. .. .................................................... __ .. _________ ........... ...... ............ .. 
6441 - ___ l_nv_estiční _ půjčE?né _ pros_tř~dky obcírn 
6442 - __ __l,nv_estiční _ půjčE?né _ prostředky krajů_ 111 __ 
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 

radám 

.. _,., ... 419~-----···· ............................................... .... .... ......... ............. . 
.... 4110 

4411 
....................... 

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 
__ VE?řejnýrn rozpočtů_n, ú_zen,n_í ~rovn_ě _ _ _ _ . ... ... ... .. . . ............................... .. ................................ , ....... .. .. 

ZJ 026 ~,_Transfery posky_t_nu_t_é na ú_ze_míjin_ého ()kresu .... 4121 
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 
.. .. .. .. C?.~~e.su . . . ............................ .. _ ...... _ .. . 

ZJ ~35 .~ Transfery _poskytnuté na_ úzen,í jiného kraje__ . 4423. 
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 

kraje 
V~DAJE CELKE'M PO KONSOLIDACI 

SALDO PŘÍJMů ,A \/'.ÝDAJÚ PO KONS'bt.:IDACI 

TŘÍDA 8 • FINANCOVÁNÍ 

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 

1FINAl'JCOVÁNÍ C_ELK-EM PO KONSOLIDACI 

4424 

4l$30 

44~0 

4450 

4460 

4470 

Poznámka: "'" • položky takto označené vstupuji v této variantě výkazu do konsolidace 

5:668 00·0,00 1 

55 7.00,00-

55 700,00 226 100,00-

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ 
il/tiie.v.'bankoiinlho ~~,u e1s/~~qJ.1u Pdč.~le~[lf sll!V li _1, 1. 

t11x1 r 61 

Základní běžný účet ŮSC 6010 524 221,96 902 878,06 

Běžné účty fondů ŮSC 6020 

Běžné účty celkem 6030 524 221,96 902 878,06 

Pokladna 6040 
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378 656, 10-

378 656,10-

378 656, 10-
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2226 • Přijmy z finančního vypořádáni minulých let 7092 
. . . ..... r:n~;;.L<?~i;:~rrii ... .••.... . ·- ................................ ...................................................................................... .. 
1.1 ~~.:. --~eJfl.~~~!9fl.Í. P.tu~t~. !~~.r:i~t~rY.~~.<?~.<?! ....... ·······. . .?WQ.. . ........................ .................................................. .......... . 
4129 - Ostatnl neinvestíčni přijaté transfery od 7110 

r9z_p~~-I~ .~?:~.rnr:i.1.!'.!~C?X'r:1~ . . .. . . .. . .. . . •.. . ... . ... . . . . ................................. ................................................ . 
4.2?.1. -.. 1nv~~.@r:iLp,řji~t~ _tr.~n~f~.IY. .C?~ . C?.t?~í. .. .. . ...... . ... .?J?~ ................ .... ............................. ... ... ... .. ... ............ ..... .. .. .... .. . 
4229 • Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7130 

územní úrovně 

ZJ 025 - ~plá:tl(Y, 1P..~jčeny'č.!i •Aro'st~.e'élků 1pfijatý.~H :Í. Ja< i ~1 40 
1 

0Územijfň~hO, Okí8$ ' I 
I =-4' "'-' =.. ..- ' 

v tom položky: 

2_4<i 1 _ ~- SplátKy půjč_ených pro~třecJ~~ _ocJ o_bcí ............•... J:1.!?.Q ...... .. .................... .. ...... _ ............•...............••....••• ......•..... ... 
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 

____ v_eř~e.i!}ich roz očtů úz~mní úrovné 

ZJ 026 - Transfer:y poskytnuté na území jiného 7170 
okré·su . · · 

v tom položky: 

5_3Z1 .~ __ Neinyestičnítransfery _ob,círn . n ~.Q ................... .... .. ...... ......... ....................................... .......... . 
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 

....... __ roz:počtůn, ú_ZElíll_ní _úr<Jvriě_ .... .... .. •.• .• __ . ........ ...... ......................... .................... ..... ........... ... .. ........... ............ . 
5367 - Výdaje z finančního vypořádáni minulých let 7192 

...... r:ne~:!_ob,C~[lli ...... . . ... . ... .... .. .. . ..... .. .......................... .......................... .................... ........... .... ... ... ....... ..... . 
63<i1 , ~- Investiční trar,sfElry_ o_bc:í_ni _ ....... .... .... ... ......... J?.9.Q ....... .. ... ....... .. .. .... .. .............................................. ...... ........ . 
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 721 O 

roz očtům územní úrovně 
• " I ZJ 027 . P.ůjéené prci~tředky , poslcytnl!té na .. óiémni 

ji_11~ho o,kce~_u 

v tom položky: 

5641 - N_einyElstičr,í půj~e_né pr<Jstře_dKy . o_bc:í_n, •. 
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 

. VElřejným rozpočtů ni ú_zeC11n_í __ úro_vně . . .. ... .......... . ....... ......................... ................... .... .. ................. ..... .. .. .. .... . 
6441 - Jnv_est_iční půjčElné_pros_třEld_ky_ obcí ni __ 
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 

veřejným rozpočtum územní úrovně 

............ .??!?.Q .............................................. .. ............................ .. ........ . 

ZJ 028·- Transfer:y přijaté z území jiného kráje 

v tom položky: 

7260 

2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 
..... me_zi_kraj_em_a obcern_i, ___ ··· •· ..... .. . ... .............................. .... ..... .... ................................................. . 

2226 . Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 
. . . . . ____ rne_Z!_Obc~rnj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. .. ....... ... . • . ............. ....... .. .................... ,. .................... , ..... . . 
4121 - . N_einyElstiční přijaté trans_fery od_ obcí . . . ...... ~~O.O. .. . . .............................. ........................ .... ..... .. ........... . 
_412_2_~ ... Neinvestičr,í přijc1té tra_nsfery __ od __ kraj~ . ... J~1.0 ... .... .... . ......... ....................................... ...... .. ............ .. 
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 
..... .. __ roz:p_očtů úz:emní_ ~ro\/n_ě . . .. ......... . . .. . ••• . ............ ............... ....... .................... ....... ........ ........ ............ . 
4221 - . 1.nvestiční ,Přijatl3 t_ransfery _od _obc:í .. .. .... . . .X~~.O .... . ... ······ ·-- ·-·· ········-- ·· ·· ·· --··.. . ... .. .................. ................ . 
4222 - Jnvestič_ní_přijaté transfery o_d _ krajů _. . .. .. _731.0 ... .. .................... .. ...................................................... ... . 
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7350 

územní úrovně 

ZJ 029 ·. ISplátk~ pujčených prostředků p~ijatých,z 7360 
uzemí jiného kraje ' . 

v tom položky: 

24,i1 . ~-. Splát_ky půjčenýc:h pro~třecJk~ _ocJ _obcí .......... • .... ?~?.O ...................................................... .. .................. .. .. .......... .. . 
,2<l<i2_ ~-__ Splátky_ p_ůjčených pros_tř_etjk~ _otj _krajů_ ..........• .. .. X~Bp ....... ............................... ...... .............................. .. .. .. .......... . 
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 

.. veřejných rozpoqtů úze_n,r,í __ úroy11ě . . ......... . ........................................................................... ... ... .. .. .. .. ... .. 
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY 
f!J.i zev 

/ex/-

ČfsJofád~u 

ZJ ,035' - Tran~fery PO!!kýt_nuté na území jíného. kraje 7400 

v tom položky: 

Schválený rozpo/!et 
''.71 

,5321 • _NeinvElstiční tré!n_sfery o~círn _ •• •. 7410 ....... ., .............. .. 

XCRGBA1A I A1A (01012017 /01012017) 

5323 · Nein_vElstičr,í tré!n_sfery krajům .... _ .. . ...... ,,._. _?4?.0.. .. ............ ......... .. .. .. ....... ...... .. ........................................ .. 
5329 • Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 

___ roz:p_OČt~n,- ~ZEll11_nÍ__ÚíClV_ně_ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ... .. . . .. .......... , .... ... . ................ .. .. .. .. .................. .. .. .. .......... . .. .. .. . 
5366 · Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 
........ __ íl1e_zi _krajell11_ él _obc_ern_i.. . .. . .......... .......... .. ........ ...................... ................ . ............................ -.. . 

5367 • Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 
mezi obcemi ....... 

. 6_341 · Jnv_estič_ní_trar1sfElry_o_bc:í01 ......... _ ..... _74,:10 . • ......................... .. .................................. .. .. . .. ... . .. .. ... . .. . 
6342 • Jnvestičnítrar,sfery krajů_n, .............. ... .... J45Q ..... .. .. .. .. ............................................................. .. ........ . 
6349 • Ostatní investiční transfery veřejným 7460 

roz octům územní úrovně 

ZJ 036 · Půgen~ prostředky po·skytnuté n·a území 7470 
jiného kraje 

v tom položky: 

5641 • Neinvestiční půjčené prostředky obcím_ .... ..... . .... X4~.Q ................ .... .... _ ................ _ .... ..... .... ..... ...... ... ....... .. ..... ...... .. 
5642. NeinvElstičr1í půj~ené_ prCJstře_d~y_k_r~jůrn_ . • ..... .?490 .............. .. .. .............. ...... ........... .. . ....... . ....... ................. . 
5649 • Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 

____ _veřejnýrnrozpočtůúzemní úrovně__ ........ .. .. .. ...... .... .. .. .. ....... .... .. .. .. .. .. .... ........ .. .... ..... .. .. .. .... ... .. .. 
6441 - _Investiční půjčené prostředky obcírn __ ... . ... ... ..?~1.Q ........... ........ .... ....... .... ............... ..................... ......... .. 
6442 - _Investiční půjčenéprostředky krajůrn_ .••.• .• _JgQ_ .. .... .. .. .... .. .. .... .... .. ..... .. ... .. .. - ...................... - .. - ................ . 
6449 • Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 

veřejným rozpočtům územní úrovně 
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Licence: D1CQ XCRGBA1A I A1A (01012017 /01012017) 

"ůcelovy, rw,zev --- Po/o1~a Nát.ev • li.I i/edetf;JJ,po átku ol(u 
znel< · 

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad 

" b: 93 

***** tato část výkazu nemá data ***** 

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, 
regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí 
ůl!elo-vý f;JáZ(!V ,Kóll'ÚúimÍI 
znal( - ~~~ 

·a ---------------------'b------"-~--------''---.;....__=.::._""---'-----------'---'------1-0_.3 

**"* tato část výkazu nemá data ***** 

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých 
nástrojů a prostorových jednotek 
Paragra~ Poťotká Te~/ , NásÍrri} • frostprq_vti" .scfwillenf rozpoCet 

Jeil(Jptki 

.a ·i, ·c· .ď } 

***** tato část výkazu nemá data ***** 

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle 
jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek 
Ráragrat P.ololk a Te~t Ntistřo} ·PtostorovA 

1e_driolka 

a b ,e, Čl 

3725 5169 106 
3725 5169 106 5 

3725 5169 Nákup ostatních služeb 

3725 Vyutivání a zneškodňování komun.odpadů 

Celkem 

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: 

Sdrnžení Mikroregion Rožnovsko 
Ing. Radim Holiš 

Masarykovo náměstí 128 Odpovldající za údaje 

Došlo dne: 756 61 Rožnov pod Radhoštěm o rozpočtu: Ing. Daniela Šťastová 
IČ:70238642 

o skutečnosti: Ing. Daniela Šťastová 

12.02.2018 9h28m40S Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

22 890,00 
129 710,00 

152 600,00 

L-

22 890,00 
129 710,00 

152 600,00 

152 600,00 

tel.: 571661102 

tel.: 571661102 
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