
LiCence: DgYM UXNDR001 (01012020)

$
ROZPOČIOYÍ DOKLAD
- VýpiS zápisů

číslo: o0o1oooo6
Druh: 3
tčo: 00667684
Název: Obec Mačkov

Datum dokladu: 2020105113

Rozpočtové opatření č. 5
Su Au odPa Pol zj lJz orj org Md Dat

231 001032 2111 162 8o0,0o 0,0o
Základní běŽný ÚČet ÚzemníCh samosprávných Celkú:RoZpočtový reprezentant:-:Podpora ostatníCh pro1lukčních činností;Přijmy z poskytování stužeb a Výrobkú,-;-:-:-231 006171 2111 1228,oo 0,0o
ZákladnÍ běŽný úČet územníCh samosprávných celkli;Rozpočtový reprezentant;-;Činnost místní správy;Přijll1y z poskytování stužeb a výrobkú.-;-;-;-231 001032 5169 0,00 53 258,00
Základni běŽný ÚČet Územních samosprávných celkú,Rozpočtový reprezentant;-:Podpora ostatnich produkcních čitlt,tosti;Nákup ostatních stužeb;_:-:-;-231 002310 5169 0,oO 20 000,oo
Základní běžný účet územních samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant:-:Pitná vocla;Nákup ostatnich slttžeb:-;-;-:-231 002321 5169 0,o0 2 0oo,o0
Základní běŽný účet územních samosprávnýCh celkú.Rozpočtový reprezentant,-.oclvádění a čištění odpadních Vod a nakt.s kaly;Nákup ostatníCh stužeb;-,-;-;-231 003639 5166 o,oo 5 4oo,0o

231 003639 5362 0,00 220,oO
ZákladnÍ běŽný ÚČet územních samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant:,:Komunální slttžby a územní rozvoj j.n..Platby claní a poplatkú státnímu rozpočtu;-;-,-;-231 003745 5169 o,0o 10 o0o,0o
Základni běŽný účet územních samosprávných celku;Rozpočtový reprezeťltant,,:Péče o vzhted obcí a veřejnou zeleň;Nákup ostatních služeb;-;-;-;-231 0052,13 5139 0,oo 815o,o0
ZákladnÍ běžný účet územních samosprávných celků;Rozpočtový reprezentant:-;Krizová opatření,Nákup materiálu j.n.;-.-.-,-

231 006399 5362 0,o0 50 ooo,o0
Základní běžný účet územních samospráVných celku.Rozpočtový reprezentant;-:ostatní finanú)í operace,-Ptatby daní a poplatkú státnimu rozpočtu:-;-;-:-231 003745 501 1 o,0o 10 000,00
Základni běŽný účet územních samosprávných celkú.Rozpočtový reprezentant,-,Péče o vzhted obcí a veřejnou zeleň;Platy zaměst. v pr,poměru vyjma zaměst. na
služ.m.;-,-,-;-
231 003745 5031 0,00 3 o0o,oo

Základní běŽný účet územníCh samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant;-;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Povinné poj.na soc_zab.a přísp,na
st. pol. za m ěst n a n ; -; -; - ; -231 003745 5032 o,0o 1 500,00

231 003399 5139 0,oo 5oo,oo
ZákladnÍ běŽný ÚČet územníCh samosprávných celku;Rozpočtový reprezentant:-:Ostatní záležitosti kultury.církví a sděl_prostř.;Nákup materiálu j,n.:-;-;-;-

součetza doklad :

Datum záznamu : 2020/06/1 1

Záznam provedl: Vrbova Marketa 9

164 028,00 í64 028,00
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