
Licence: D9YM UXNDR001 (01012020)

$
ROZPOCTOVY DOKLAD
- Výpis zápisů

číslo: ooo1oooo9
Druh: 3
lČo: 00667684
Název: obec Mačkov

Datum dokladu: 2020108112

Rozpočtové opatření č. 8
Su Au odPa Pol Zj Uz orj org

231 1381 800,00
základní běžný účet úZemnich samospráVných celků;Rozpočtový reprezentant;-;Bez oDPA;Daň z hazardních her s Výj- dilči daně Z tech, heri:ií
231 4111 420 750,00

základní béžný účet územních samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant;-;Péče o vzhled obci a veřejnou zeleň;ochranné pomůckyi;-:-;-
231 0023,10 5169 0,00

Základní běžný účet územních samospráVných celkú:Rozpočtový reprezentant:-.Piíná voda;Nákup ostatních služeb:-;-i-:-

231 003632 2324 48 832,00
Základni běžný účet územních samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant:-,Pohřebnictví;Příjaté nekapitálové příspěVky a náhrady;-;-;-;-

231 006112 5023

Dal
0,00

0,00
Základní béžný účet územních samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant:-:BeZ oDPA;Neinvestični přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR;-;-;-:
231 002310 2111 6 000,00 0,00

Základni běžný účet územních samospráVných celků;Rozpoótottý reprezentant;-;Pitná voda;Příjmy Z poskytování služeb a výrobkú;-;-:-:-

231 006409 2329 420,00
Základní běžný účet územnich samospráVných celkú;Rozpočtový reprezentant-;ostatni činnosti j,n.;ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené;-;-;-;-

231 00,t032 5169 0,00 300 000,00
Základní běžný účet ťlzemních samosprávných celků:Rozpočtový reprezentant:-:Podpora ostatních produkčních činností;Nákup ostatnich služeb;-;-;-;-

231 002341 5137 0,00 16 000,00
Základní běžný účet územníCh samaspráVných celků"Rozpočtový reprezentant:,:Vodní dila v zemědělské krajiné;Drobný hmotný dlouhodobý majetek;-;-;-;-

231 003421 5154 0,00
Základni běžný účet územnich samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant;-;Využití volného času dětí a mládeže;Elektrická energie;-:-i;-
231 003723 5169 0,00

Záktadni béžný účet územnich samosprávných celkú;Rozpočtový reprezentant-;sběr a svoz ost,odpa1jú (jiných než nebez.a komun.):Nákup ostátních služeb:-:-:-:-
231 003745 501 1 0,00 20 000,00

základni běžný účet územních samospráVnýCh Celkú;Rozpočtový reprezentant;-:Péče o Vzhled obcí a veřejnou zeleň:Platy zaměst- v pr.poměru vyjma zaměst. na
služ.m,:-;-:-:-
231 003745 5031 0,00 4 000,00

základní běžný účet územníCh samosprávnýCh celků:Rozpočtový reprezentant:-:Péče o Vzhled obCí a véřejnau zeleň:PoVinné poj.na so?.zab.a přísp.na
st, pol. za městna n ; -; -; -; -
231 003745 5032 0,00 3 000,00

Základní běžný účet územních samospráVných celkú;Rozpočtový reprezentanti;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění;-;-;-:-

231 003745 5132 0,00 1 000,00

63 754,00

0,00

20 000,000,00
Základní běžný účet územních samosprávnýCh celků;Rozpočtový reprezentant;-:Zastupitelstva obci;odmaly členú zastupitelstva obcí a krajú;-;-;-;-

231 006171 . 501 1 0,00 28 832,00
Základní běžný účet územníCh samosprávných cetkú;Rozpočtový reprezentant;-;Činnost místni spráVy;Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zamést. na služ.m.;-ii;-

souěet za doklad :

Datum záznamu: 2020/09/1 0
Záznam provedl: Vrbova Marketa 9

476 802,00 476 802,00

0,00

216,00

20 000,00

11.09.2020 10:08:37 Zpracováno systémem GlNls Express - UcR GoRDlc spol. s r. o.


