
1. Příjmy  2003

návrh na  2003 rozpočtová změna plnění rozpočtu 2003 plnění v %

1.1. Členské příspěvky- města a obce viz příloha č. 1 - 0000  958.825,00

1.2. Úroky - 63102141 20.000,00

1.3. Různé příjmy - 00001709 230.000,00

PŘÍJMY  CELKEM 1.208.825,00

2. Výdaje  2003

2.1.    Náklady na pracovníky sekretariátu - 61715111 550.000,00

Navýšení položky činí oproti roku 2002  5%. 

2.2.    Náklady na chod kanceláře   103.200,00

2.2.1.  Výkony spojů, poštovné - 61715161-2 55.000,00
Položka zůstavá ve stejne výši jako v roce 2002.

2.2.2.  Kancelářské potřeby,  tisk - 61715136 15.000,00
Položka byla sloučena ze dvou položek v rozpočtu 2002 jednalo se o kancelářké potřeby a nákup tisku

2.2.3.  Bankovní popl. - služby peněž. Ústavů - 64095163 10.000,00
Položka zůstává ve stejne výši jako v roce 2002.

2.2.4.  Údržba a opravy - 61715171 20.000,00
Položka zůstává ve stejné výši jako v roce 2002

2.2.5.  Pojištění organizace - 61715128 3.200,00
Položka zůstává ve stejné výši jako v roce 2002

2. 3     Náklady na přeshraniční spolupráci 95.000,00

2.3.1.  Cestovné a diety - 61125112 80.000,00
Položka je navýšena o 10 000,- Kč ve srovnání s rokem 2002. Předpokládá se  nárůst pracovních cest.

2.3.2.  Občerstvení - 61715175, 5131 15.000,00
Jedná se o občerstvení při zasedání Rady EL, OPS, pracovních schůzek. Položka zůstává ve stejné výši 
jako v roce 2002.

2.4.     Projekty a akce EL - 61715169 404.500,00

2.4.1.  OLYMPIÁDA  EEL- 2003 30.000,00
Olympiáda proběhne v Pirně. Česká strana bude hradit pouze náklady na dopravu českých účastníků do 
Pirny. V roce 2002 KÚ ÚK poskytl dotaci 90 000,- Kč na předchozí olympiádu, která byla kvůli povodním  
zrušena. V roce 2003 je znovu o grant požádáno.

2.4.2. Cyklostezky 310.000,00
Jedná se o projekt Cykloturistický informační systém. Žádost byla podána na KÚ ÚK.

2.4.3. Členství - AGEG,DELITEUS  47.000,00
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2.4.5. Příspěvek na stravování 12.500,00
Jedná se o příspěvek zaměstnavatele ve výsi 24,75,- Kč na jednu stravenku.. 

2.4.6. Tisk kulturních pasů 5.000,00
Kulturní pasy byly vytištěny v roce 2001. V současné době již bude náklad rozebrán.

2.5.    Různé 55.000,00

2.5.1. Vedení účetnictví a mezd - 61715168 25.000,00

2.5.2. Drobné výdaje - 61715139 10.000,00

2.5.6. Neinvestiční majetek - nákup - 61715137 20.000,00

VÝDAJE CELKEM 1.207.700,00

Rozpočet Euroregionu Labe 2003

Souhrn : 2003

Příjmy celkem : 1.208.825,00

Výdaje celkem: 1.207.700,00

Rezervní  fond: 800.000,00

Rozdělení plánovaného přebytku roku 2003 2003

Rezervní fond : viz komentář 800.000,00

Zůstatek z minulých účetních období 189.169,40

Komentář k čerpání finančních prostředků z rezervního fondu
Z rezervního fondu mohou být dle platných stanov (čl. VII. Bod 7.4) hrazeny náklady nebo být uzavírány
smlouvy s předmětem plnění o ceně vyšší než 50 000,- Kč. V tomto případě jednají jménem předseda
a ředitel společně, a jejich jednání musí být odsouhlaseno usnesením rady EL v předmětné věci.
Na doporuční Kontrolní komise EL je rezervní fond veden zvlášť a není započítáván do zůstatku z  minulého 
období jako v předchozích letech.
Komentář k čerpání finančních prostředků ze zůstatku z minulého účetního období
Se zůstatkem z minulého účetního období je možno disponovat v souladu se stanovami takto:
Jakákoliv částka k úhradě musí být podepsána min. 2 podpisy a to: ředitel a předseda Rady EL 
nebo místopředsedové EL. S tímto výdajem bude vždy seznámena Rada EL na nejbližším
zasedání.
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