
RoZPočTovÉ oparŘBNÍ t' llzotz

Příjmv:

poloŽka 1381 _ Daň z hazardních her _ Kč 1 l 869'61

Par' 3639. Komunální služby a územní rozvoj
poloŽka 2l l9 ostatní příjmy z vlastní činnosti _ Kč 3 6:]0.. (úhradir faktury od E.oN

za věcné břemeno)

Pur. 3739 ostatní tlcltuny půdy a spodní rodv
položka 2222 ostatní příjmy z fin. vypořádání předchozích let odjiných veřejných

rozpočtů Kč 2 l08,- (vratka přeplatku za odběr podzemní vody)

Víldaje:

Par' 1032 Podporu 1lt.tltlukční činnosti (les)
poloŽka 5l69'Nrikup ostatních služeb - Kč 12 034'- (|aktura č. 79 Ing. M. Jakoš

výkon odbomé správy lesa za 1' Q 201.7)
poloŽka 5134 Prádlo, oděv a obuv - Kč 1 726'- (výd. d' č. 92. Neděla V.)
poloŽka 5 1 3 9 - Nákr4l materiálu - Kč 58.- 1pokladní d. č ' 91 snlěs do ostřikovačů)

Par. 3319 ostatní zúležitrlsti kultury
poloŽka 5 1ó9 _ Nákup ostatních sluŽeb _ Kč 9 656,- (faktura č. 88 - M. Šauer

dtlprava zájezd rlo Kutné Hory a Cáslavi)

Pur. 36]3 Nebytové hospodťtřství
poloŽka 5171 _ opravy'a udrŽování 'Kčz 429'- (faktura č. 80'Elčkner s.r .o. -

matcriál na opravu WC v po1rostinství)
poloŽka 5l7l oprar'v a udrŽování - Kč 2 90.1.- (faktura Č. 82 _ Autodoprava Čermák

doprar,a písku na opravu WC v pohostinství)
poloŽka 5l7l opravy a udrŽování _ Kč l2 180'- (faktura č. 83 Bezcctný J. rrralby a

nátěry WC v pohostinství)
poloŽka 5171 _ opravy a udržování _ Kč 48 709'. (faktura č. 84 _ opluštil Mir. -

elektroinstalační práce v pohostinství)
poloŽka 5l 7 l _ opravy a udrŽování - Kč l 5 000'- (|aktlrra č. 98 Jakub Nedoma- odvoz

suti oprava WC a chodb'v v pohostinství)
položka 51 71 - Oprar.1' a udrŽování Kč l46 880'- (|aktura č' 99 Dušan DostáI

opral'a WC a chodby v polrostinslr.í)
poloŽka 5l37 DHDM Kč 6 546. l0 (faktura č. 87 Vondra J. -  nrontáŽ boj leru

l. pcrhostinství)

Par' 3119 ()statní tělovýchovná činnosÍ
položka 5l56 Pohonné hmoty amaziva Kč l82l ' .  (pcrkladní výd. d. č.88)

Par. 55l2 Poždrní ochranu ' dobrovolná čti,sÍ
po|oŽka 5l37 DHDNt Kč 26 408.- (|aktur.a .".. 97 VL]]ZEKo s'r.'o \'ozík Za auto

hasiči Malé Tresné)



Do účetnictví zapracováno v 512017. Zastupitelstvu obce předloženo na schůzi Zastupitelstva
dne 28. 06. 2017.


