
 

 

MIKROREGION   PODRALSKO   
                 Svatovítské nám. 105, 

 463 52 Osečná                                
       IČ: 70809721

 

       

Rozpočtový výhled na období let 2011 - 2013  

       

v tis. Kč Text 2010
skutečnost

2011 
rozpočet

2012    
 výhled

2013     
výhled

 

 Počáteční stav prostředků k 1.1. 297 320 320 320 

Příjmy       

třída 1 daňové příjmy      

třída 2 nedaňové příjmy 36 81 1 1 

třída 3 kapitálové příjmy      

třída 4 dotace 1105 15970 61822 7318 

CELKEM 1141 16051 61823 7319  

       

Výdaje       

třída 5 provozní výdaje 1088 240 118 119 

třída 6 kapitálové výdaje 30 30811 46822 7200 

CELKEM 1118 31051 46940 7319  

       

Financování      

třída 8 prostředky minulých let 0 0 0 

úvěr poskytnutí / - splátka 0 15000 -15000 0 

 výsledek hospodaření 23 0 0 0 

ZŮSTATEK PROSTŘEDKŮ K 31.12. 320 320 320 320  

Rozpočet mikroregionu pro rok 2011 byl schválen jako vyrovnaný. Dne 16.6.2011 
rozhodla členská schůze mikroregionu o úvěru ve výši 15 mil.Kč na zajištění financí 
pro projekt "Zelená cyklomagistrála Ploučnice - Úsek Osečná - Noviny pod Ralskem
(Průrva)".     

 

 

 

 

Příjmy:  

Příjmy mikroregionu jsou tvořeny z dotace na provoz od členských obcí ( což je 
přibližně 118 tis. Kč). Dotace na provoz se počítají podle podle počtu obyvatel, a proto 
se nepředpokládá výrazné zvýšení.        V roce 2011 obdrží mikroregion na základě 
smluv dotace na projekt:

 

 

 

"Varovný systém ochrany před přírodními živly v mikroregionu Podralsko"  

Státní fond životního prostředí  - SFŽP 774 tis. Kč  + EU 13.166 tis. Kč = 13.940 tis. Kč  

Členské obce mikroregionu, které se účastní projektu, celkem 1.732 tis. Kč  

"Zelená cyklomagistrála Ploučnice - Úsek Osečná - Noviny pod Ralskem (Průrva)"  

poskytnutí úvěru  15.mil. Kč. Obce, které se účastní projektu, uhradí úroky z úvěru 180 
tis. Kč.

 

"Varovný systém 2"  

členské obce mikroregionu, které se účastní projektu, celkem 100 tis. Kč  

V roce 2012 obdrží mikroregion dotace na projekt:  

"Zelená cyklomagistrála Ploučnice - Úsek Osečná - Noviny pod Ralskem (Průrva)"  

Reg.rada soudržnosti  prostředky ERDF(EU) 51.221tis.Kč + prostředky ČR 4.519tis.Kč 
= 55.740tis.Kč

 

členské obce mikroregionu, které se účastní projektu, celkem 5.309 tis. Kč a úroky 
úvěru 355 tis. Kč
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"Varovný systém 2"  tento projekt se uskuteční jen v případě, že bude poskytnuta 
podpora  z SFŽP

 

odhad  celkových příjmů pro realizaci projektu v roce 2012 je 300 tis. Kč  

odhad  celkových příjmů pro realizaci projektu v roce 2013 je 7.200 tis. Kč  

Výdaje:  

Mikroregion rozpočtuje výdaje na provoz ve výši poskytnutých prostředků tj. 118 tis. Kč  

Výdaje na jednotlivé projekty jsou hrazeny z poskytnutých účelových prostředků. 
Poskytnutý úvěr bude uhrazen v  roce 2012 plné výši.

 

 

       

Datum vyvěšení: 1.7.2011 Datum sejmutí: 18.7.2011   

       

razítko, podpis pracovníka městkého/obecního úřadu  
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