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PÚql

PoloŽka 1122 _ Dař. z příjmů przir'. osob za obce _ Kč |22 720'-

Výdaje:

Par. I032 Podpora produkční činnosti (les)
poloŽka 5l 39 Nákup materiálu Kč 1 463.- (dopr. čerpadlo do traktoru, l'ýd. doklad

č' 73)
poloŽka 5l7l opravy a udrŽování _ Kč 50,. (oprava pneumatiky u trďltoru)
položka 5173 _ Cestovné Kč 2l8'- (BurŠa Zb. _ nákup dopr. čerpadla do traktoru)

Por. 23 I0 Pitnti voda
položka 517l _ opravy a udrŽování - Kč l 5 576,- (faktura č' .16 J. Vondra montáŽ

rozvodťt tody v hospodě,1

Par. 3] ]7 ],rvní stupeň zdkladních škol
položka 5l7l _ opravy a udrŽování _ Kč 61 026,. (I-]NBAU s. r.o. - modernizace

sociálního zaŤizeni v ZŠ, faktura č. 60)

I,ar' 3319 Ostatní záležitosti kultury
poloŽka 5 l69 - Nákup ostatních sluŽeb Kč 2 027'- (ťakturl Č. 74 - M. Šatter doprava

divade1ního souboru Vířina)
poloŽka 5 l 75 - Pohoštění Kč 2 02 l,- (pohoštění pro divadelní soubor Vířina), výd. 7l
poloŽka 5041 odměny Za uŽití duševního v]astnictví _ Kč ] 000,- (poplatek

divadelnímu souboru Vířina). výd. 70

I,ar. 312] Využití volného času dětí
poloŽka 51 37 DHDM _ Kč 3 41 5'- (F. č' 7l houpačky do M. Tresnóho)

}>or' 36 ] 3 Neb'Íoú hos1lodúřstl,i
položka .s l39 Nákup rnatcriálu - Kč 4 356.. (F. č. 55 Doprava písku Černriík,1
poloŽka 5 l 7 l opravy a udrŽování Kč I20 265,. (Mir. Dostál zednické práce

rekonstrukce WC v pohostinstvi; F. č. 6l Kč 58 765..; F. č. 62
Kč 61 500'-)

Ptu'. 3745 Péčc o vzhled obcí tt veřejnou zeIeň
poloŽka 5l32 ochranné pomůcky Kč 978'. (F. č. 70 - pracovní rukar'ice)

Par. 5512 Požtirní tlchrana dobrovolná část
poloŽka 51 37 _ DHDM Kc\ 3 4ó4'- (ťaktura č. 72 poŽární hadice)
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poloŽka 50"1l odměny za uŽití duševního vlastnictví Kč 1 975,- (autorská odměna
oSA rodáci, faktura č. 64)



Par. ó399 ostatní '/inanční operuce
poloŽka 5365 Platby daní a popl. kraj.. obc. Kč 472 720,- (dari z příjmu práv. osob za

rok 201 6 _ neplatíme jen přiznáme)

Do účetnictví zapracováno ý 4ll2017. Zastr"rpitelstvu obce předloŽeno na schťrzi ZastupiteIstVa
dnc 03. 05. 2017.


