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l{*nta*tni *daje
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**pí*t*ji*i ud*je org*niaace

**s * lt e*v*rg*ettih* ů*irl
l, Ptnění í*zp*fu přijmů

ll. Fl*Ěni razpoffu výdajů

tll. FinaneEváni {zap*je*l *a§tni§h tisp*r a cieich zdrsiů}
lV. §t*vy a obraty na bat*ovnfch ú&acťr

V" Feněání íottdy - informa§vně

Vl. Majel*k

vll. vytičtovánl finančníclt tztahú k rcz§ottům krejů, obci, §s§ a vr:isní převody
Vltl, Vyt3*továrrl finapč*iďt yáahů ke st*ťrimg rozpo§u, §tátnlťn fondům a Národnímu fondu
lX. Zpráva a výsbdku přezkoumánl hospodařanl
X, Finan*ní hcspodařÉníďizenýctr právnielcých §§§b á hosp$ařeni s jejich maiaÉcan
Xl. *statni doplňujlei ůdai*
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Igxť

Daňové přílmy

Nedaňové píilmy

Napiiál6vé přijrny

Při!até transíery

Piiimy celkem

6 000 0§s,0$

§ 00s t}{0,0s

§ 000 ů00 00

1 1§ 000,0c

6 1,16 §s0,00

De,ailáí vÝp!s pbl*žek dle druhóvého lřdéni rczpočloyg §&/adb},

::1? Přrlmy l podilu na zi§ku a dividend

sah,iálcrjý rólpóčel Razpač€! pc, změnách

6 000 00s,00

6 0sů §00,00

§*ul+fr]p§1

§ 000 §00,00

6 0ů0 000 00Ět4 Výnosy e ťitlaněnlho§g§t! ,__

z vl.činn.a odvody 6 000

6 000 000.00

6 000 000

6 0c0 000,00
Nedaňové (součet za třídu 2}

6 000 000,00 6 000 000,00
Vlastni 1

,ii34 Převodv r rozoočlo\,\ich úč'lu

413 Převody z vleslnich loncu

1 16 000,00

116 000.'J',i

4'| Neinvestični 116 00c.i;
,t 16 000.*:

Přijaté transíery (soué€t za třídu 4'}

6 000 000,00 6 íl6 000,0n,i

stbváleny ť*zpóčét



Běžné výdale

t{anrtálove výdale

Výdaje celkem

§rirřá§l}ý erpóč§'

3ss 0§O.§

3§§ §O§.§§

R §Z |r0 *et ýa i rněn áet,!

6 30ů 000,00

6 300 0Q0,00

§*ilíeóns§í

5 890 030,78

5 890 030,78

i}aióJJť]' |.gpl§ pors;eí ťrle ďrulroyéhc lřldĚť?; raíaoč!óve skladb,í

§§tatnI o§obni Výdaje

0§lálni p!atby Z; píoVedenoU prácl

5032 Povinné polislne na veiejně zdravotni poji§těni

§óyáísrý rrřpúčét

130 s80.ss

130 s§0,0§

§rlp6č§t p§ ,ř§*§Éeh

13s §€0,00

§lít/íeťíO§í

1?9 0§0,00

1 29 000.00_ __]§§Log

503 Povrnnépojlstneplacene:anl*§lnavaiele!],]

8 100.00

B 100 00 81c0,00

ó UU/,UU

8 007.00

50 Výdaje na platy,ost.platby ra prov,pl.a poji§t. 138 100 00 1 38 100.c0 1 37 007.ůi
Á, ž6

;ql3§
€,i ,l

Knihy, !čshni §sm§§ky a ii§k

§ákil§ m§te.iáll jinde *eeatarcný 1 200,00

1 200,00

i 000.00
, nnn nn

3 000,00

719,0§
1 )?É nn

1 955,0cNJákUp matelláli,i

§163 §lužbypeněžni§hú§tavú

51§? §lužby §k*leni é vzděláváfi{

Sl§8 §l*by zpraeovánl da1

4 *00.§0

s §§s,Oú

12 §§§,8§

1ů 000,00

10 000.00

23 ?00.00

s s§!.00
2 cB0,0$

13 §*9,§0

,3_9 i9l8t
13 5§É.il§

l3 §cO,Bs

9 506 03

12 432.75

21 938.78

t3l3§,ss

, _]§§!§§_
37 €3,7*

S!7§ Pohoštá*t

517 §siatni náhupy

§1 N€inve§tični nákupy a souvisejicí výdaje 41 600.00

§3?,l NeinY§§ti*nltrá§§r€íy§btlí*

§3? Neinv.lra*sferyyeř.í§ĚpočifJřiúĚ§rltnlůrcvfiě

5 6ct ů00,0c 5 600 000.00

5 500 0c0.0§§ 9,t0'!§§.19_ _
5348

§9i
§§

Pievody do vlastll pokladny

Přev*dy vlastnlm fcndiiln

1 16 000,0s
l {A rr^n nn

Neinv.transfery a některé dalši platby rozp, 5 600 000,00 5 716 0s0.00

59§1 Nespeeifiltovanér*ervy
59S §statni neinvestitnl vi§aje

138 700,0ů

138 700,ů0

520 30c.00

520 300,00

59 Ostatní neinvestični výdaje 1 3B 700,00 520 300,00

8ěžné výdaje {třida 5} 300 000 00 6 300 000 0ů 5 890 n30,78

300 000,00 6 300 000,00 § 890 030,78

ž?. 0:. 2 §1 * $,i;5,;sjís

§ťjáJ:á 3 / 6

ř.§,§ĚF| §*fin?§§!+,, - --- --

3p:"er-*vá*o §:/§céglĚř §J§i§ r-i€ř€ss lj§Á í;*,*.í,]} ĚĚ,§1-1ij *Fír.j. § r. *.



§tťšjiá ,' 
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.§Á:ílpť^o5l

krátk§dóbé financováni z tuz§m§ka

Krátk0dobé !Ťdané dluhopisy {+i

Uhíazené splálky králkod,Vydaných dluhopl§u {-)

Krátkodobé přqaíé pujčené pro§tředky {+)

Uhrazené spiátky kíátkod.přij,pLlió.píostř. (-]

Zména §tavť kralkod. pro§ti.na bank.účtech(+/.)

Akt. krátkod. operace řizeni likvidity-přilmyt+1

81 t1

8113
81,13

81 14

81,t 5

&117

30ů ů00.00 3t]ů 0ůO,S,i l!§§8§.§&

300 000"00 íž§ §69."l?-
FlNANCoVÁí.li za třidu 300 000,00

Nážev baůkavniha účtu

Základni běžny učet

Béžné ůity íondu USC
Běžné ůčty celkem
paklacjna

&retni slav k'J. 1.

335 641,4,4

335 641,á4
1O 1,19,0{

i§!sťk 3r.?2

5§§ 1§?,6s

ťr*Sna gfcw b*a&eyníg*
ti,itlJ

.1 341 UL'

2?9 511,2ž

22s 511,22

3 542,§ÉL

565 i§2,66
6 57?.ůů

s:iiáí"Dy rczpačř! Ěcrpcael p0 :R}éilác}] §k{]l9ťnc§l
Téxl

Fočátečnl zůstatek

Př*my ce&em
l$dai* *tkem
cbret
Konečy}Ý 3lJ§tátek {roadll rozpa€u}

ztírěíra §tavu

ři*ancotlánl - fida 8

konsťilý §láý

Olouhodobý nehmotný maiet€k

§Jehm§iné try,sledky vlzkumu a VyVoJg

s§íiWáť*

Oc€*ilelná píaV3

Povolenky na emise a Dreíeíenčni limi§

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

o S tal n i dlóu hod_o!y !9_|]_E ollÝ.|n ?]e]ek

10 3g3,9c 10 393,sd

Dlouhodobý hrnotný majetek odpisovaný

§tavb_v

Saň9§tainé hmotné movité věci a soubory mcvitých Věci

Pěstitelské celky trvalých porostu

-lobný dlcuhodObý hmotný maletek 24 59B,00 ?4 s98,0ů

c§tatni Cilouhodobý hmolný maletek

Dlouhodobý finanční majetek

ti4al€tkove úča§ti v o§obách s rozhodujicim vllvem

Maietkr:v* účasti v osobách s podslatným vlrvent

}luhoiyé cenné papiť dÉeně do §plainosli

řlouhodobé ButĎky

i *rminova né vkladv dlouhodobé

.)stalni dlauhodobý lrnančni rnaletek

? 800 000.00 2 800 000,00

Cbral

Zpž: irť*vá,i* $y§ t*íjgs,jiJť§
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P§jÉ|eťfii §láy i, 1.1 §*r*ťlrý slav|é á: +,! r$ 
! 
r:t\i}.r p !\ů ú t íu

§právky k dlouhodabému flehmotnému majetku

iprávkv k nehmoiným vý§]edkljfi vÝz.kumu a vývoje

i}plávky k §§ťlwařtr

ůo.avl.y i{ ocenllelnym prav[,m

OpráVky k drobnémU dlouhosóbémU nehfiúlilému máie{ku

***&r§&áelí!ťB:._sEl*is.lÉ§!, íli_l1s!lqéŤ!j1i}"!!!-'*
§práyky * dNor:hgd,nb*rru hmotnártla ť$ai*tl<r,

10 3§§,9{t

34 5*E.9&,

správky ke §tsvb&§!

§právky k §arn§st.lrm§t.nncvilýrn §§.eí§ a §§ubBíúm hrřtsl.ín§v,Vě§l

§právky k p§§tit§l§rťýfln .§lků,Tt tíváiý§h porastu

§právlr1 k drebnému dlauhcdabénu hf§*inému maj*tku

*právtry k *{atnírnu dlouhodeb*řu híí}BtnéíBu ínÉiátku

Paloiila

41 34
(?, í

lťrí
Pievody z rozpočtoqich úótu

Ne!nvesii{ni transíery obcim

SChváieůý rózpcčel iqor§9čĚl p' rí?§ífá#l

§ 600 §§§,s0

§k|!eór?ůsl

11s 0cc,00

5 6B0 000,0c

Roznóčel ypt (trřiyny} RóZpač*l upr. §*tjlÉčffosa íPřťay) sjíut3čnoštíyýdajÉ.)
ivýda}ej

vtz. přiona é- 
'

17.gE.ea}3 6ir5?fr_l$§

ptieiks re}ť
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ltarillto tlčetni jed**tky

** *ť;; _*dp::*é+:.:* ;=,;í eir, i,; iu ;

Pdpbavýzáznam osoby
odpcvědné 3* §prámo§t
tdajů

]l -, i l...i,:,ij íl,: ._ i.,:_: t, ; ť + í :, ; . j :_: ; ú

Podpisevý záznarn *soby
odpE€dné za správnost
tdaiů

§i*!l.:íar*i aá=iuB*e

Podpisgť záznam
§tatiltámiho zá§ii,pc€

§uazefr abcť Fřelarrčsí§c
|,{a:ar"yil*i,,; nán J§. 535 ůi Fř*iei;ť

ia:4§]57*7é

:;i,*řtrťsr}# jgys§*frss §f,}ř;§ áy.p:"#§§ ii:F {14,řÍ.]l f\:' i.-,- §i,í;. -. r. j.
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