
ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Pol./par. Název položky
Upravený 

rozpočet 2022

Návrh rozpočtu 

2023

4116/x dotace z MK ČR 350,000         -                  

4121/x členské příspěvky obcí 531,864          503,392          

881,864         503,392         

881,864         503,392         

-                  -                  

počet 

obyvatel            
(k 1.1.2022 - ČSÚ)

členský příspěvek obce 

členský 

příspěvek                                                                   

8 Kč/obyv.

45 500     K. Vary 364 000         

12 237       Mar.Lázně 97 896           

5 187        Fr.Lázně 41 496            

62 924     celkem členské příspěvky 503 392          

Návrh rozpočtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY na rok 2023 v tis. Kč

Příjmy celkem

Běžné výdaje celkem (5xxx) - závazný ukazatel

Financování (vlastní zdroje)

Vyvěšení na úřední desce  a webových stránkách obce nejméně 15 dnů přede dnem 

zahájení jeho projednávání na VH svazku obcí.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu, viz https://monitor.statnipokladna.cz

Pravidla pro přesun finančních prostředků DSO na rok 2023

I. Úvodní ustanovení
Účelem tohoto dokumentu je stanovení pravidel k provádění změn schváleného rozpočtu v kompetenci předsedy
představenstva DSO.

Změny v rozpočtu po jeho schválení a provádění rozpočtových opatření se řídí zákonem 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

II. Schvalování rozpočtových opatření

Valná hromada DSO zmocňuje předsedu představenstva DSO dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, k provádění rozpočtových opatření v rámci rozpisu rozpočtu:

1) k přesunu finančních prostředků do výše 150.000 Kč;

2) k technickým úpravám rozpočtu (změna položek, paragrafů, středisek) v souladu s aktuální rozpočtovou skladbou a 
správným zatříděním výdajů dle aktuální vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 440/2006 Sb. Tyto úpravy rozpočtu nesmí mít vliv 
na závazné ukazatele rozpočtu a účelovost rozpočtových prostředků;

3) k rozpočtovým opatřením týkajících se transferů (dotací a příspěvků) od veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně, 
přijatých transferů ze zahraničí a další transferů (dotace a příspěvky) od jiných subjektů, pokud tato rozpočtová opatření 
nenavyšují schodek rozpočtu města;

4) k vratkám nevyčerpaných transferů (dotací a příspěvků), které podléhají vyúčtování, a to i v případě navýšení schodku 
rozpočtu;

5) schvalování rozpočtových opatření k řešení krizových situací, a to i v případě, že uvedenými rozpočtovými opatřeními 
dojde k navýšení financování (schodku rozpočtu DSO). 

Občané obcí DSO ČESKÉ LÁZNĚ  - SALONY EVROPY  mohou uplatnit připomínky k 
Návrhu rozpočtu na rok 2023 písemně (na adrese viz záhlaví) později do: 22.9.2022
nebo ústně na zasedání Valné hromady DSO, která bude návrh rozpočtu schvalovat 
dne 23.9.2022 v Karlových Varech.


