Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu pro rok 2021:
Zpracoval: Bc. Jiří Plandor
Návrh Rozpočtu Svazku obcí pro rok 2021 je zpracován jako vyrovnaný k zajištění činností nutných
pro provoz kanalizací ve vlastnictví obcí a měst a udržitelnosti projektu „Odkanalizování vybraných
obcí a měst regionu Novojičínska“.

Příjmy:
Třída 4
a) pol. 2141 – Příjmy z úroků z finančních prostředků na účtech svazku
b) pol. 4121 – Příjmy na úhradu úroků vyplývajících z půjčky SFŽP obcím Nový Jičín, Mořkov a Kopřivnici v
Třída 6
a) pol. 2111 – Příjmy Svazku obcí vyplývající z Příkazní smlouvy, která byla uzavřena mezi Svazkem obcí
a jednotlivými členy svazku za činnosti souvisejícími s uzavřenou provozní smlouvou mezi jednotlivými
obcemi a spol. SmVaK a. s.

Třída 8
a)
b)

pol. 8115 – Zapojení zůstatku účtu z 2020 – zůstatek je ve výši DPH za 4. čtvrtletí 2020
pol. 8124 a pol. 8901 – Splátka půjčky SFŽP za obce Nový Jičín, Mořkov a Kopřivnici

Výdaje:
Třída 5
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

ODPA 2321
pol. 5141 – Splátka úroků z půjčky SFŽP za obce Nový Jičín, Mořkov a Kopřivnici
pol. 5166 – Výdaje za konzultační služby, které schválí rada Svazku
ODPA 6171
5011 – Platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru - tajemník svazku
5021 – Dohoda o provedení práce s účetní svazku – 300 hodin ročně a právníkem svazku – 80 hodin
ročně
5031, 5032, 5038 – Povinné odvody za zaměstnance – tajemník svazku
5137 – Kancelářské potřeby, hygienické prostředky
5121, 5152, 5154, 5161 – Služby za pronájem kanceláře Nový Jičín, Lidická 1
5162 – Služby datová připojení a telefony
5164 – Úhrada nájemného Městu Novému Jičínu
5166 – Služby daňového poradce
5168 - Upgrade softwaru Gordic pro účetnictví
5169 – Údržba domény svazku, pronájmy apod.
5171 – Opravy a udržování zařízení (počítač, tiskárna apod.)
5173 – Úhrada cestovních náhrad v souladu se směrnicí svazku

ODPA 6310
m) 5163 – Poplatky související s vedením účtů svazku obcí

n)

ODPA 6399
5362 – Platba DPH finančnímu úřadu – za DPH 4. čtvrtletí 2020 a za DPH v roce 2021

V Novém Jičíně dne 23.11.2020
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