
Střednědobý výhled rozpočtu  Mikroregionu Tábor 

na období  2023 - 2026 
dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 

 

 

rok 2023 

příjmy:  

členský příspěvek obcí                                   466 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

náklady na poradce                               30 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  700 tis. Kč 

financování vl.prostředky                              123 tis. Kč 

  

výdaje:  

náklady na poradce                448 tis. Kč 

DPP účetnictví      40 tis. Kč 

náklady na provoz a režii              100 tis. Kč 

členské příspěvky pro MAS     31 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  700 tis. Kč 

 

dlouhodobé závazky     0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky    0,00 Kč 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

rok 2024    

příjmy:  

členský příspěvek obcí                                   466 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

náklady na poradce                               30 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu    700 tis. Kč 

financování vl.prostředky                                136 Kč 

  

výdaje:  

náklady na poradce                 451 tis. Kč 

DPP účetnictví       40 tis. Kč 

náklady na provoz a režii               110 tis. Kč 

členské příspěvky pro MAS      31 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu               700 tis. Kč 

 

dlouhodobé závazky     0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky    0,00 Kč 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

     

rok 2025 

příjmy:  

členský příspěvek obcí                                    466 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

náklady na poradce                                30 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu   700 tis. Kč 



financování vl.prostředky                               195 tis. Kč  

výdaje:  

náklady na poradce                500 tis. Kč 

DPP účetnictví       40 tis. Kč 

náklady na provoz a režii               120 tis. Kč 

členské příspěvky pro MAS      31 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu   700 tis. Kč 

 

dlouhodobé závazky     0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky    0,00 Kč 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

rok 2026 

příjmy:  

členský příspěvek obcí                                   466 tis. Kč 

předpokládané aktivity financované dotacemi: 

náklady na poradce                               30 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  700 tis. Kč 

financování vl.prostředky                              205 tis. Kč 

  

výdaje:  

náklady na poradce                500 tis. Kč 

DPP účetnictví      50 tis. Kč 

náklady na provoz a režii              120 tis. Kč 

členské příspěvky pro MAS     31 tis. Kč 

integrovaný projekt Mikroregionu  700 tis. Kč 

 

dlouhodobé závazky     0,00 Kč 

dlouhodobé pohledávky    0,00 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2026 byl schválen Shromážděním zástupců 

MIKROREGIONU TÁBOR dne 8.11.2022 usnesením č. 16f). 


