Mikroregion Přešticko
se sídlem: Masarykovo náměstí 311, 334 01 Přeštice
IČ: 69456011
právní statut: dobrovolný svazek obcí
zapsaný u KÚ Plzeňského kraje, č. registrace č. 2/99

Návrh rozpočtu na rok 2022
Příjmy

Závazný ukazatel

slovní komentář

- Kč

Třída 1 - daňové příjmy
Třída 2 - nedaňové příjmy

11 100 Kč

příjmy z úroků, prodej publikací, setkání kronikářů a odborné
semináře

Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery

- Kč
231 000 Kč členské příspěvky ve výši 15 kč / 1 obyvatel mikroregionu

Celkem příjmy

242 100 Kč

Výdaje

Závazný ukazatel

slovní komentář

Třída 5 - běžné výdaje
§ 1014

Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče

§ 2143

Cestovní ruch

§ 3319

Ostatní záležitosti kultury

§ 3636
§ 3639
§ 6112
§ 6310

Územní rozvoj

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10 000 Kč
10 000 Kč
46 600 Kč
60 000 Kč
16 000 Kč
19 000 Kč
1 500 Kč

§ 6409

Ostatní činnosti jinde nazařazené

74 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené
Představenstvo

Celkem běžné výdaje

5 000 Kč příspěvek na činnost útulku pro psy Borovno

242 100 Kč

Třída 6 - kapitálové výdaje
Celkem kapitálové výdaje
Celkem výdaje

- Kč
242 100 Kč

Přebytek / schodek rozpočtu

- Kč

Financování
položka 8115

- Kč

Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech

Rozpočet na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný.
Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 1.1.2022

443 000 Kč

Očekávaný zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12.2022

443 000 Kč

Zpracovala: K. Hofmeisterová

roční pronájem aplikace interaktivní mapy na www.stránkách

příspěvek na podporu festivalu Haydnovy hudební slavnosti
pořádání setkání kronikářů a odborných seminářů
výdaje na manažera mikroregionu ( DOPP, cestovné)
provoz mobilního podia ( roční pojistné + materiál)
odměny členů představenstva +povinné zdravotní pojištění
služby
peněžních
ústavů - zajištění VH mikroregionu, členské
ostatní provoz
mikroregionu
příspěvky MAS Aktivios, poštovné, nákup materiálu a služeb (
účetnictví) a další

Návratka návrhu rozpočtu MR Přešticko na rok 2022

Obec:

Starosta obce:

Vyvěšeno dne: 14. 11. 2021
Sejmuto dne : 30.11.2021

podpis,razítko

