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Sdělení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2022

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

v souladu s ustanovením § 14 odstavce 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě rozpisu rozpočtu Plzeňského 
kraje schváleného usnesením ZPK č. 482/21 na jednání zastupitelstva dne 20. 12. 2021 Vám 
sděluji závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022, v jejichž rozsahu budou v roce 2022 
poskytnuty Vaší příspěvkové organizaci příspěvky na provoz, případně investiční příspěvky 
dle schválených investičních záměrů. Schválený rozpočet je zveřejněn na portálu Plzeňského 
kraje. Při použití finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele jste povinni řídit se především 
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., a dalšími souvisejícími zákony a prováděcími předpisy, 
dále pak schválenou zřizovací listinou, platnými směrnicemi a relevantními usneseními Rady 
a Zastupitelstva Plzeňského kraje. Z níže uvedených prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje 
nelze hradit osobní náklady činnosti realizující stravování zaměstnanců (ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. c) vyhlášky č. 84/2005 Sb., v platném znění), tedy náklady spojené 
s platy (odměnami z dohody) zaměstnanců organizace tuto činnost vykonávající.

Pro rok 2022 byly Vaší příspěvkové organizaci stanoveny tyto závazné ukazatele:

Neinvestiční příspěvek na provoz 2 882 tis. Kč

Investiční příspěvek – stavební investice 0 tis. Kč

Investiční příspěvek – strojní investice 0 tis. Kč

Děkuji za spolupráci

JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA
vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Plzeňského kraje
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