
Licence: DgYM UXNDR001 (01012020)

$
ROZPOČTOYÝ DOKLAD
- Výpis zápisů

číslo: ooo1oooo8
Druh: 3
lčo: 00667684
Název; obec Mačkov

Datum dok]adu: 2020107 l15
Rozpočtové opatření č. 7

Su Au odPa Pol zj tJz orj org Md Da!231 4116 34 476,00 0,o0Základní běŽný ÚČet ÚzemnÍch_ samos?ráVných Cetků,Rozpočtový reprezentant,-,Bez- ODPA,Ostatní tleinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu;-;-;-:,231 001032 2111 46150,00 0,00
231 0023.10 5.139 o,oo 998,00Základní běŽný ÚČet územníCh sanlosprávných cetkú;Rozpočtový reprezentant:-,Pitná voda,Niikup rnateriálu,i.n.:-,-,,;-231 003319 6121 0,o0 95 379,00Základní běŽný ÚČet Územních samosprávných cetku,Rozpočtový reprezentant,-,()statní zálež.itosti kultury;Budovy, haly a stavby;-:-;-i.231 003639 5169 o,oo 3 500,00Základní běŽný liČet Územních samos?ráVnýCh celkú:Rclzpočttlvý ťer)rezentant:-:Kornunátní stužby a úzernní rozvo1 j.n.:Nákup ostatních služeb;-;,;-,-231 003723 5169 0,oo 5 000,00
231 003745 50.11 o,o0 20 o0o,o0Zák!adni běŽný ŮČet Územnich samosPráVnýCh cetkú;Rozpočtavý reprezentant;,,Péče o vzhlecl obcí a v€řejnou zeleň:ptaty zaměst. v pr.poměru vyjma zanňst, tlasluž.m.:-,-;-;-

231 003745 5031 0,0oZákladní běŽný ÚČet Územních samos?ráVných celků;Rozpóčtový reprezentant:;Péče o vzhted obcí a veřejnou zeleň:povinné poj.na soc.zab,a přísp.na
st. pol. z a městnan ; -; -; -; -231 003745 5169 o,0o 35 ooo,ooZákladnÍ běŽný ÚČet Územn_ÍCh samos\ráVných celkú;Rozpočtový reprezentant;-;Péče o vzhted obcí a veřejnou zeleň;Nákup ostatnich stužeb;-;-;-;-

Základní běŽný ÚČet Územn_Ích samoslráVných celkú;Rozpočtový reprezentant;-;Péče o vzhled obcí a veřejnóu zeleň:opravy a udržovánii:;-i231 00617.1 5.139 0,oo 25 oo0,ooZákladni běŽný ÚČet Územn_ích samospráVných cetků;Rozpočtový reprezentan[-;činnost místllí správy;Nákup materiálu.l.n.;-;-;-;-

Základni běŽný ÚČet Územn.Ích samos7rávnýCh celků:Rozpočtový reprezentant,-;Činnost mistní správy;ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně;-;-;-;-231 006171 5365 o,o0 2 ooo,ooZákladní běŽný ÚČet Územn.Ích s.amosPrávných cetkŮ:Rozpočtový reprezentant:-:Čitlnost mistní správy:platby (taní a poplatkú krajům, obcím a st.fondúm;-:-:-:-231 006171 5021 o,oo 60 00o,oo-7lkladní běžný účet územn.ích samospráVných Cetkú:Rozpočtový reprezentanI:-:Čínnost mistni spráVy:ostatní osobní Výdaje;-iii

ZákladnÍ běŽný ÚČet Územn,Ích samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant;-;činnost místni správy;Nákup ostatnich služeb;-;-;-i

Základni běŽný ÚČet Územních samospráVných celků;Rozpočtový reprezentant;-:Využití Vol11ého času dětí a mládeže;Nákup ostatních služeb:-;-:-;-

Základní běŽný ÚČet Územních samosprávných celkŮ;RozpoČtový reprezentant;-,Využití volného času dětí a mládeže:Nákup dlouhodobého hmotného majetku jindenezařaze;-;-:-;-
231 1340 2 825,oo 0,00ZákladnÍ běŽný ÚČet Územnich samospráVných celkú:Rozpočtový reprezentant:-,Bez oDpA:poplatek za provoz, shrom.,.., a odstr. kom. odpadu;-;-:-;-

Základní běŽný ÚČet Územních samospráVných cetkú;Rozpočtový reprezentant,-,Podpora ostatních produkčníCh činností;Nákup ostatniCh služeb;-;-;-;_

Základni běŽný ÚČet Územnich samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant;,;Péče o vzhted obcí a Veřejnou zeleň;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěnt;_:i:_

Základní běŽný ÚČet ÚzemnÍch samosprávných cetku;Rozpočtový reprezentant;-;vodní díla v zemédělské krajině:pozemRy;-;-ii
Součet za doklad 83 45{,OO 83 45{,00
D atu m z áz n am u : 2020/08/1 3
Záznam provedl: Vrbova Mafueta 9

5 000,00

14.08.2020 10:10:41 zpracováno systémem GlNls Express - UCR GoRDlC spol. s r. o.


