
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

MIKROREGIONU JIZERA na rok 2023 - 2026 
dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 

 

rok 2023 

příjmy: 

členské příspěvky                                               400 tis. Kč  

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

integrovaný projekt svazku        400 tis. Kč 

 

výdaje:   

náklady na poradce,           

odměna předsedovi svazku                     250 tis. Kč 

náklady na účetnictví            15 tis. Kč  

náklady na provoz a režii                                      10 tis. Kč 

společné projekty svazku           88 tis. Kč 

integrovaný projekt svazku         437 tis. Kč 

 

dlouhodobé závazky     0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky    0,00 Kč 

 

rok 2024 

příjmy: 

členské příspěvky                                            400 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

integrovaný projekt svazku     500 tis. Kč 

 

výdaje:  

náklady na poradce,       

odměna předsedovi svazku                280 tis. Kč 

náklady na účetnictví       20 tis. Kč  

náklady na provoz a režii                                 20 tis. Kč 

společné projekty svazku      88 tis. Kč 

integrovaný projekt svazku       492 tis. Kč 

 

dlouhodobé závazky          0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky         0,00 Kč 

 

rok 2025 

příjmy: 

členské příspěvky                                            400 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

integrovaný projekt svazku     500 tis. Kč 

 

výdaje:  

náklady na poradce,       

odměna předsedovi svazku                300 tis. Kč 

náklady na účetnictví       25 tis. Kč  



náklady na provoz a režii                                 20 tis. Kč 

společné projekty svazku      85 tis. Kč 

integrovaný projekt svazku       472 tis. Kč 

 

dlouhodobé závazky          0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky         0,00 Kč 

 

rok 2026 

příjmy: 

členské příspěvky                                            400 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

integrovaný projekt svazku     500 tis. Kč 

 

výdaje:  

náklady na poradce,       

odměna předsedovi svazku                320 tis. Kč 

náklady na účetnictví       25 tis. Kč  

náklady na provoz a režii                                 20 tis. Kč 

společné projekty svazku      83 tis. Kč 

integrovaný projekt svazku       452 tis. Kč 

 

dlouhodobé závazky          0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky         0,00 Kč 

 

OBEC: …………… 

 

Vyvěšeno dne ……..……… 

 

Sejmuto dne ………………         

                           ………………… 

                            razítko a podpis 

 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zároveň ve shodných datech vyvěšen elektronicky 

na úřední desce. 
 

Připomínky k návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu 2023 - 2026 mohou občané členských 

obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo nejpozději ústně při 

projednávaní na zasedání členské schůze Mikroregionu Jizera  dne 22. listopadu 2022. 

 


