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U S N E S E N Í  
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číslo usnesení 328/20/RM/2019/Veřejný 
 

 

Soubor rozpočtových opatření 

Rozpočtové opatření č. 11 - Dotace MPSV ČR - Rozvoj nástrojů strategického řízení, 

komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů v podmínkách města 

Slavkov u Brna, č. CZ.03.4.74./0.0/0.0/17_080/0009987 
Krajský úřad JMK zaslal avízo o uvolnění 1. části dotace v celkové výši 1.160.310,37 Kč z 

MPSV ČR v rámci OP Zaměstnanost na realizaci projektu "Rozvoj nástrojů strategického 

řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a zastupitelů v podmínkách města 

Slavkov u Brna" pod účelovým znakem 13013. Účelem dotace je tvorba strategických 

dokumentů, zavedení a rozvoj nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy 

směrem k občanům a realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke 

zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Realizace projektu od 1.4.2019 do 

31.3.2021. Výše spoluúčasti ze strany města 5 %. Celková výše dotace 4.071.563,23; z toho 

poskytnutá dotace ve výši 3.867.701,27 Kč. Poskytnutá dotace je na výdajové straně rozpočtu 

zapojena do rozpočtu  na položku MěÚ - Investiční Rozvoj nástrojů strategického plánování - 

programové vybavení ve výši 178.200 Kč a na položku MěÚ - Neinvestiční Rozvoj nástrojů 

strategického plánování - služby ve výši 982.200 Kč. 

 

I. Rada města schvaluje 

v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 

2019 rozpočtová opatření č. 11 v předloženém znění: 

 

RO ORJ Odd. § Pol. ORG ÚZ Text Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) 

11 

80 81   4116 14007  13013 MěÚ - ÚND MPSV ČR Rozvoj nástrojů strat. plánování 982 200   

80 81   4216 14007  13013 MěÚ - ÚID MPSV ČR Rozvoj nástrojů strat. plánování 178 200   

80 81 6171 5169 14007  13013 MěÚ -  Neinvestiční Rozvoj nástrojů strat. plánování - služby   982 200 

80 81 6171 6111 14007  13013 MěÚ - Investiční Rozvoj nástrojů strat. plánování - prog. vyb.   178 200 

 

 

 


