
Návrh rozpočtu 2012
Svazek obcí Máchův kraj

náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy IČ 71202056

Příjmy:
SUAU Od Pa Pol Popis Rozpočet

Neinvestiční dotace na projekt S Máchou za
231 0100 4123 Máchou po Máchově kraii 1.170.608
231 0100 4121 neinv. transfery od obcí - příspěvky 83.000

lDotace - mezisoučet 1.253.608
231 0200 6310 2141 Finanční operace - úroky 500

Celkem rozoočet oříimů
.~ 1.254.108

~ýdaje:
231 0300 6171 5229 Ost. neinv. dotace - čI. příspěvek Ceskolipsko 5.000
231 0300 6171 5169 Ost. služby - údržba účetního software 6.000
231 0300 6310 5163 Finační operace - poplatky banka 200
231 0300 2143 5139 Materiál - udržitelnost projektu S Máchou ... 25.000
231 0300 2143 5169 Služby - udržitelnost projektu S Máchou ... 25.000
231 0300 6171 5229 Ostatní osobní výdaje - odměna účetní 3.000

Provozní výdaje - mezisoučet 64.20~
231 0101 6171 5321 Splacení návratné fin . .výpomoci Město Doksy 1.300.000

SMáchou za Máchou ... - mezisoučet 1.300.000
Celkem rozoočet vvdaiů 1.364.200
Saldo příjmů a výdajů po
[konsolidaci 110.'092
Financování:

231 0100 8115 IZměna stavu na bankovn ích účtech 110.092
Celkem financování 110.092

Komentář:
• Rozpočtované příjmy zahrnují neinvestiční dotace členů svazku obcí, kreditní úroky

z běžného účtu a dotaci na projekt S Máchou za Máchou po Máchově kraji.
• Rozpočtované výdaje zahrnují členský příspěvek svazku Českolipsko, služby

peněžního ústavu a udržovací poplatek za software, odměnu účetní svazku a výdaje
na udržitelnost projektu "S Máchou za Máchou po Máchově kraji", dále splátku
návratné fin. výpomoci, kterou poskytlo Město Doksy na krytí nákladů spojených
s projektem S Máchou za Máchou ... do doby připsání dotace na účet svazku.

• Jedná se o schodkový rozpočet, kde rozpočtované příjmy jsou menší než
rozpočtované výdaje. Schodek rozpočtu je kryt rezervou minulých let.

Zpracovala Machytková Kamila, účetní svazku
Dne 28.11.2011
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