
ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Pol./par. Název položky
Schválený rozpočet 

2020

Upravený rozpočet 

2020
Čerpání 2020

4116/x dotace z MK ČR -                              88,968                       88,968                       

4121/x členské příspěvky obcí 534,520                      534,520                      534,520                      

4121/x mimořádné příspěvky -                              -                              -                              

4122/x dotace z KUKK -                              689,324                     689,324                     

2324/6409 neinv.příspěvky a náhrady -                              -                              -                              

2141/6310 přijaté úroky -                              -                              0,782                         

534,520                       1 312,812                     1 313,594                     

5139/3329 materiál 20,000                       36,000                       35,004                        

5139/3329 materiál - dotace KÚKK (hrnky GSE,bannery) - ÚZ 701 -                              388,894                     388,894                     

5139/3330 materiál - dotace MKČR (prospekty) - ÚZ 34001 -                              81,675290                  81,675290                  

5168/3329 služby související s inf.tech.. - provoz.inter.str. 100,000                      100,000                      1,440                          

5169/3329 překlady a ost. výdaje 120,000                      120,000                      -                              

5169/3329 ostatní služby  - celkem 150,000                      441,723                       310,848                      

5169/3329 z toho : ostatní služby - dotace z MK - podíl MK -                                                -                                                -                                                

5169/3329 z toho: ostatní služby - podíl DSO -                                                -                                                -                                                

5169/3329 z toho: ostaní služby 150,000                                        134,000                                        3,125                                             

3329/5169 z toho: ostaní služby - dotace KÚKK -                                                300,430                                        300,430                                        

5169/3329 ÚZ 34001 - "Propagace nominace láz.měst do UNESCO" - služby podíl MK -                                                7,293                                            7,293                                            

5173/3329 cestovné -                              -                              -                              

5175/3329 pohoštění -                              -                              -                              

5901/3329 realizace zápisu do UNESCO 33,220                        33,220                        -                              

5021/6409 mzdové výdaje 94,000                       94,000                       90,000                       

5161/6409 poštovní služby 0,200                         0,200                         -                              

5166/6409 právní a konzultační služby 5,000                         5,000                         -                              

5168/6409 služby související s inf.technol. 8,000                         8,000                         7,302                          

5169/6409 ostatní služby 1,000                          1,000                          -                              

5163/6310 bankovní poplatky 3,000                         3,000                         2,075                          

5362/6399 daň z úroku 0,100                          0,100                          0,149                          

534,520                       1 312,812                     917,387                       

-                               -                               396,207 -                     

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz 

https://monitor.statnipokladna.cz

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 v tis. Kč

Příjmy celkem

Výdaje celkem - závazný ukazatel

Financování (vlastní zdroje)

Občané obcí DSO ČESKÉ LÁZNĚ  - SALONY EVROPY  mohou uplatnit připomínky k Návrhu 
závěrečného účtu za rok 2020 písemně (na adrese viz záhlaví) později do: 26.5.2021
nebo ústně na zasedání Valné hromady DSO, která bude návrh rozpočtu schvalovat dne 27.5.2021 (na 

adrese viz záhlaví).



ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Komentář k Závěrečnému účtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY  
za rok  2020

Dobrovolný svazek obcí  ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY vznikl 18.10.2012. Jeho činnost je financovaná  z  
příspěvků  členských obcí. Pro rok 2018 byl tento příspěvek stanoven Valnou hromadou na 8 Kč na obyvatele 
členské obce. Členskými obcemi byly od svého založení v roce 2012 Františkovy Lázně, Karlovy Vary, 
Luhačovice a Mariánské Lázně.  V dubnu roku 2016 ze svazku obcí vystoupila obec Luhačovice. Účelem tohoto 
svazku je financování a realizace zápisu členských obcí do UNESCO.

Příjmy DSO za rok 2020:
- příspěvky členských obcí;  
- dotace od Karlovarského kraje - "Podpora činnosti a marketingových aktivit DSO České lázně - salony Evropy"
- dotace z Ministerstva kultury ČR - "Propagace nominace láz.měst do UNESCO"
- příjmy z úroků na běžném účtu DSO.

Výdaje DSO za rok 2020:
- materiál - výdaje byly čerpány především v souvislosti z dotacemi na reklamní a propagační materiály;
- služby související s informačními technologiemi - výdaje související s provozem inetnetových stránek a výdaje 
na roční udržovací poplatky za účetní a rozpočtový software;
- ostatní služby - výdaje čerpány především v souvislosti z dotacemi, a to hlavně na marketing, propagaci 
členských obcí a lázeňství a překladatelské služby;
- cestovné - cestovní náhrady členů expertní skupiny - tyto výdaje nebyly čerpány
- ostatní osobní výdaje - výdaje vyplývající z dohod o provedení práce;
- bankovní poplatky - poplatky za vedení běžných účtů DSO;
- platby daní a poplatků SR - daň z úroku, která se vztahuje na kladně připsané úroky.

Financování 
Za rok 2020 je svazek obcí v přebytku ve výši  cca 396.207,40 Kč.


