
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

Mikroregionu Český ráj 
 

na roky 2024- 2026 

 

 

rok 2024 

příjmy: 

členské příspěvky    420 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

provozování turistických autobusů  500 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  400 tis. Kč 

Celkem:             1 320 tis. Kč 

 

výdaje: náklady na poradce    415tis. Kč 

            náklady na provoz a režii                      7 tis. Kč 

DPP účetnictví     35 tis. Kč 

www stránky, antivirová  

a antismapová ochrana    15 tis. Kč 

ostatní služby      27 tis.Kč 

provozování turistických autobusů  421 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  400 tis. Kč 

Celkem:                        1. 320 tis.Kč   

 

dlouhodobé závazky     0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky    0,00 Kč 

 

 

rok 2025 

příjmy:  

členské příspěvky    420 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

provozování turistických autobusů  300 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  500 tis. Kč 

Celkem:              1220 tis. Kč  

  

 

výdaje: náklady na poradce    495 tis. Kč 

            náklady na provoz a režii                    7   tis. Kč 

DPP účetnictví     35 tis. Kč 

www stránky, antivirová  

a antismapová ochrana   15 tis. Kč 

ostatní služby     13 tis. Kč 

provozování turistických autobusů  255 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  400 tis. Kč 

Celkem:              1220 tis. Kč 

 

dlouhodobé závazky     0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky    0,00 Kč 



 

rok 2026 

příjmy: 

členské příspěvky    420 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

provozování turistických autobusů  400 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  500 tis. Kč 

Celkem:             1 320 tis. Kč 

 

výdaje: náklady na poradce    500 tis. Kč 

            náklady na provoz a režii                      7 tis. Kč 

DPP účetnictví     38 tis. Kč 

www stránky, antivirová  

a antismapová ochrana   15 tis. Kč 

ostatní služby     30 tis.Kč 

provozování turistických autobusů  330 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  400 tis. Kč 

Celkem:                        1. 320 tis.Kč   

 

dlouhodobé závazky     0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky    0,00 Kč 

 

OBEC: …………… 

 

Vyvěšeno dne ……… 2022 

 

Sejmuto dne  ………..2022         

                           ………………… 

                     razítko a podpis 

 

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ 2024 – 2026 byl 

zároveň ve shodných datech vyvěšen elektronicky na úřední desce. 
 

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit 

písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo nejpozději ústně při projednávaní na 

zasedání shromáždění starostů dne 24. listopadu 2022. 

 


