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Věc : Rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2022 

 

 

 Zastupitelstvo města Teplice na svém jednání dne 10. prosince 2021 usnesením č. ZM  

104/2021 schválilo rozpočet Statutárního města Teplice na rok 2022. 

 

 Rozpočet Statutárního města Teplice obsahuje tyto závazné ukazatele kapitoly 712 na 

rok 2022 stanovené zastupitelstvem města, jimiž se povinně řídí příspěvková organizace 

Botanická zahrada Teplice : 

 

1. Neinvestiční příspěvek na provoz                  14 300 000,- Kč 

 

2. Účelová  neinvestiční dotace: 

    15 let BZT                                                                                                      250 000,- Kč 

     

 

3. Účelová  investiční dotace: 

    Oprava střechy kotelny                                                                                2 500 000,- Kč 

 

4. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele                                                                      0,- Kč

            

 

V případě, že by v průběhu roku 2022 byly schváleny některé další dotace od 

zřizovatele, potom tyto dotace smějí být čerpány pouze k účelu, na který byly určeny a 

podléhají finančnímu vypořádání roku 2022. Písemný přehled o čerpání účelových dotací vč. 

kopií všech faktur předloží příspěvková organizace finančnímu odboru Magistrátu města 

Teplice do jednoho měsíce po vyúčtování akce příspěvkové organizaci dodavatelem, 

nejpozději pak do 31.12.2022. Ve stejném termínu budou nevyčerpané finanční prostředky 

vráceny na účet zřizovatele. 



  

Rada města Teplice na svém jednání dne 19. listopadu 2021 usnesením č. 0798/21   

příspěvkové organizaci Botanická zahrada Teplice : 

- Stanovila bodem 6)  absolutní objem prostředků na platy pro rok 2022 ve 

výši  6 300  000 Kč, 

- Pod bodem 1 schválila odpisový a investiční plán příspěvkové organizace 

Botanická zahrada Teplice dle předloženého návrhu včetně nařízeného 

odvodu z odpisů 

- Dále rada města schválila rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled 

rozpočtu dle předložených materiálů. 

 

 

 

 

                Ing. Dagmar Teuschelová 

                                          vedoucí odboru životního prostředí 
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