Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2007
Schválený usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. ÚRR-04/04 ze dne 22.11.2006

Seskupení položek

v Kč

Příjmy
32 530 000

41-Neinvestiční přijaté transfery
Dotace z Jihomoravského kraje

17 891 500

Dotace z kraje Vysočina

14 638 500

Přijaté transfery, které nejsou určeny k pořízení dlouhodobého majetku (vyjma drobného), příp. kde
nepřevažuje použití na pořízení tohoto majetku. Zahrnuje dotaci krajů na činnost Regionální rady,
předfinancování způsobilých výdajů a podíl národního spolufinancování na projekty z fondu ERDF.

6 470 000

42-Investiční přijaté transfery
Dotace z Jihomoravského kraje

3 558 500

Dotace z kraje Vysočina

2 911 500

Přijaté transfery,které jsou určeny k pořízení dlouhodobého majetku (vyjma drobného), příp. kde
převažuje použití na pořízení tohoto majetku. Zahrnuje dotaci krajů na činnost Regionální rady,
předfinancování způsobilých výdajů a podíl národního spolufinancování na projekty z fondu ERDF

Příjmy celkem

39 000 000

Výdaje
Neinvestiční výdaje (§ 6174 - činnost Regionální rady)
50-Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

32 530 000

22 750 000

Seskupení položek obsahuje platy zaměstnanců Úřadu Regionální rady (plánováno 55 zaměstnanců),
ostatní platby za provedenou práci (překlady a tlumočení, činnost externích poradců, apod.) , povinné
pojistné placené zaměstnavatelem - sociální, zdravotní, úrazové

51-Neinvestiční nákupy a související výdaje

9 056 000

Knihy, tisk, drobný hmotný dlouhodobý majetek, pohonné hmoty, služby pošt, služby telekomunikací,
služby peněžních ústavů, nájemné a služby spojené s pronájmem, služby konzultační, služby
poradenské a právní, ostatní služby, opravy a udržování, programové vybavení, cestovné, pohoštění.

53-Neinvestiční transfery veř. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu

10 000

Platba daně darovací a nákup dálničních známek v tuzemsku.

54-Neinvestiční transfery obyvatelstvu

714 000

Příspěvky sociálního fondu, tvořené jako 3,5% podíl z objemu reálně vyplacených hrubých mezd.

Investiční výdaje (§ 6174 - činnost regionální rady)
61-Investiční nákupy a související výdaje

6 470 000

6 470 000

Pořízení dlouhodobého majetku pro činnost Regionální rady a výdaje související s tímto pořízením, které
podle účtové osnovy vstupují do pořizovací ceny investic - prgramové vybavení, ocenitelná práva,
dopravní prostředky, výpočetní a kancelářská technika

Výdaje celkem

39 000 000

