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Mifiister tvo financi

VÝXnZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ nOZPOČIU
rsnmích aarnorprávn ch crlkri, dobrovoln ch gvaek obtí * rnglonálnhh rad

sostav*n k ŤO/lCIl$

{v K na dvě de*gtinná nnígta}

Rak Měelc tŮO
a ,, t {sl 7s7d
Náaev a sidto učetnilednoikyl vazek obci p eloučska

Masyrykovo náměsti 15

.{í]RijsA in,'B !Á lťili;l;]J1]i : .i'i) t }ů| i

FlH 2_,!2 M

@U=532.

Faragrrrl Poloálí

á
, éň,/§16r rorBo* ť

1

sesoťsť& lmsndcíl
á

t{ eJéd9* oďpsddíríu ť k..t

J

.,6 s

6310

310

?142 Priirny podiiů na zisku a divicend

6330
Obocnó p i.imy a z ťinančnich operací

P evody z rozpočiovlich učtu

6 80CI CI00, fi

6 800 000 0

ti 8ťi$ sc0 Oů

6 800 0CI0 00
7po,00

1úa 0a

vlastnim fond m v
Ť ]j:}.l ljj a,l i; 1 4.;1; r.:l l -' i;r r,' l' :'{ i] l, l_ i1 *,il:i

ulemní urovné
8 347,84

86 347,84
6 800 000,00 6 886 347,84 l0l,?7

Vyvěšeno 1 il -Ti- 2illJ 9 Sejmuto

lú. ít,ťs?f 
' hl5n]l3 Iprltovátlll ysl8nelr] {/C, ,.6DŇsic.!., sl}ol 5 .: ó sťra a ,í / ,t ,l



XCR6aÁ íA r' rli |1Íal?alg l|lal7§lÝ,)
l,čenae U9U

* ttdirnr'rcypo*aí

t

Rorpodgílu rmdnáolt
n

Vt}sbdsr{ od počdí*$ folfi,

J

%5
fu á třf Fslp**a

*

140 000,00
8 100,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00

13 500,00
10 c}00,Ocl

140 000 00
8 100,0o
1 000,00
2 000.00
2 000 00

13 500"00
10 000 00

6 600 000.00
511 900,00

7 288 500,00

13 386,20
,t 210.CI0

6cJ0 00CI 00

ss.ís sp,ífr
l2"1a Ít,la
*tt**t 180,ůú

,124 140.00 8B.67 88,67
3s3
Jt)Jl,

3639
3639
363
363

5021

032
51 35

51 39
5167
5168

175

5321

901

:}63s

363s

stetnl s ob ii/ dsie
pgvínné psi.na v Bjná udr votnl p ii těnl

Knihy, učební pomůclqy ff tisk
ldákup rnatgriálu i.n,
lužby kďenl a trad$láváni

Zprgmvání dát a luáby ouv, iílf, * k íTl.t6chnol

P h t*ní
N*irrvesliĚnl tran hry ob lm
ltl**p**iťileované reaérvy 313 900,00

4s 500.00
33s
3639

31ú
6310

163

Obecné

9 s00,0c
9 500,00

11 500,00
1,1 00,ct)

s9..l?
9 "42

a? 4^

8ž.1 3

8?,,3

komunálni a eernní rolvoj j.n. 6 738 736,2ů

$ 4,15,34
g 4{ ,3.{

lužby peněžnich ustavťt

6330

30

534
5348

audajozfinanéních
P evody vlastnim roznočttivynr učtům

Pievody do vlastni pokl*dny

10 sg5,B4
75 652,00

86 347 84

**tat* lt *Én

** t** }*ff}*

vlastním fondljm v uzemni rjrovně
00 000,00 7 300 000,00 6 834 29,38 93,62

.i_,r']::.r(; jlr;';' ' ";'\,1 ,]i i::_l l(,;.'"l

1|.) l1 ?r|9 ]llii-fil!ži jí]rič|l ,rlló sy.riĚniÉ.t] ťaíií $ŤF{}ii,i, ,t]*i s I ť)
lró,t*íl!í

?; fiU
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t
Vrrr #* ď@é tlíJr f{, ]{ófr % fiiJ

kr*tkodqbé financování z tueomska
Králko<lobe vydané dluhopisy ( + !

LJhra:*nó splátky kráikod.vydany*h dtuhsFi ů {-i

Krátkodabé p ]jató pu|č nó p!:ostťeďky {+'}

Uhrazené spláiky krátkod piil,ptiič.plost " i-j
Znrěna *{avu krátkod- prosti,na trank.ůčtech(+l-i

Aki, kr*tkod. speíace ťizen i likvitiily-píi],nyí + 
}

&tl!.Sep .,9 ! _íii9[i_l,}yid lry,ť j,{:}

ltluhgdabá financováni z tueemska

Dlouhr:dobÉ vydané dluhop y i+)

Uhrazené splátk5l dlcuh.vydanych dtuhoprsťr i-}

Dlouhodcb* piiiaté puičené pr tiedky i+)

Uhrazené splálky louhod, p ijaqich ůJó k {-)

ínrěna *tavu dlouh*d- prostť.na t}enk,učt chi+/-}

Akt dlouh*d. *perace iaeni likvitlity-p iimv(*i

81 11

s112
8113
81 14

8115
81 17

8118

5c0 n00 0s 5ú0 00ť}.00 Ťfi.,3 - í. 3&

81 21

8122
81 23
81 24
81 25

81 2?

krátkodobé financováni ze zahraniči
Krátkcdobé vydané dluhopisy (+")

Ljhraeen* splátky krátkod vydanych dluhoptsů(-)

Krátkodobó piitaie rrůtčené pro íredky (+}

lJhrazend splátky krátkod.p 4"prl!č prost _ (-)

Změna lavu k"íátkod, pťo li_n3 bafik Učtech(+/.}

Akt. kráikód, opersce iaení likvidity-p ílmy1+1

8211
8212
821 3

87.14

8?1
8217
821 8Akt, kťátkod. speraťe izení likvidity-VÝdsJet)

Dlouhodobé fi nancování ze zehraniči

D!*uhodobé vydané diuhopisy 1+J

Uhrazené sp!átky dlouh vydanlich dluhopisů (-)

Dlor"rhndob* p iiaté půjčené plo t edky (+)

t",lhraaené spt.cilcluhod. p ij.pů]č,pío t, {-i

Změna stavu d|ouhod. pro lli.ná bánk-uótech(+/-}

Akt, dlouhad, p lac riEeni likvtclity,prijmy1+;

Opravné položky k penéžním operacím

fiperac* a peněžnich ričiů organizace nemajíci
charakter pr'ijmťl a vydalťr vlád"sektoru (*l_)

Nerealizovane kurrové rozdiiy pohybu na devrzovych učtech 1+1-1

,

í_o. S árl3i/rí

8221
8222
8223
8z24
8723
8227

8901
89ó2

10 r' ?0r9 í9hlsm1; Zpr,lr,avátlt sysigŤ] ry) UCF,|]GO,aniC,! síro/ 5

jťt}\..]Jpíi/ ffi pQčf l

I
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?

tf síaďo& oď počó&r mtu s s r{ t'
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NéDle! !gB|aé u|ryq!!éyaje| !k {í/-) 8905
FlNANcqvÁNi( oučet Ea r ídu 8} sooo 600 000.00 Joo ooo,ÓÓ
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l lrgncť {J9C ť'
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ívÉ!ěv
í*x'

TŘIDAx-DANúVĚpŘiJrdY
TŘiDA:? - N DAŇCIVĚ pŘiJí\,lY

TRIDA 3, KAPITÁLOVE PŘ}JMY

pŘi;nnv cÉLKEM

4[) 10

4c}2n

4030
4040

6 fiůil *3íjl"] il|] sOCI ů O,i]O ?0s $0

"q -?$} t___"_"

4 8fifi c}&ů,ů0 ti 886 347 84 1ai .?7

40B 86 347,84Kolt otlsAcr pŘi.ltvttl

v tom paložky
2 23 - prijmy z íinanťniho vypo ádání minulliclt let mgzi krajam

E oiJc mi

222 - Piíjmy a íinančniho vypo ádání minul ch le1 mezi
obcemi

221? - P ilmy r ťrnanóního vypo ádáni mrnu| ch let rrrezi reg.
radou a kraji. obcami a DSO

zJMí - plÉtky pulčen ch prostťedkir *d obcí

?442 - p|átky půjčen ch prosi edku od kraj

2443 - Splátky pťrjóenych prost *dků od regionálnich rad

2449 - 0 tatni plátky prilčen ch prost edků od Veieln ch
rozpočtrj ůzemni ůrovně

41?1 - Neinve lični p ijató transfery od obcí

4'lZ7 - Neinvestični p ijaté transfery od kraj

4123 - Neinveslični p ijatá transíery od reglonálních rad

4129 - ostatni nernvestični píi]até tranSfery od rozpočtů
ueernni urovn*

' 4133 - Pievody z vla lnich rez rvnich fondú
" 4't34 - P evody z roepočlov rh učtťl
' 4137 - Pievody meei lalltárnírnl mésty (hl,m Prahou;a 1ejtch

mĚ t kyml obvndy nebo částmt - pl'ijmy
" 4138 - Prevody z vlastni pokladny
' 4139 - s latni Bievody Z Vla tních fondů

4221 - lnvestični p ijató transfery od obcí
4212 - lnvestični p iiaté transfery ocJ kralu

4223 - lnvestiční p ijaté llan íery od regionálnich rad

4229 - 0 tatní inv tični pi,ijaté transíery od rozpočtú ťtzemni
i]rOVnó

ZJ 24 - Tlanafery p ,,Jaté z uzemí,|iného okresu

eJ 025 " plátky nť4čenlich prostiedk p ilatlich a ue mí ]iného
okle u

ZJ 02a - T'ransígry píilaté z ůzemí jiného krale

40 1

4 ť,2

4063

4070
408{]

4081
4nCI

4,t00
411o
41 11

4120

4130
4140
41.{5

414$
41 50
41 7ů
1ad^

41 81

41

41 1

4192

41 3

86 3d7,8d

íQ. 1í.20j9 l hí5rnl! ; /áťotánť} yldn! /n {"/rR,&r6ů8plc{ijrsÍ)ol . / s. slrana 5/ lí

čistp átleu 0J íťPlr]Ď rménath t/ *r s6t{ eď@átt $ rt}*aj

,{J



l-rcťnť Ogc y XCRsaÁíÁ lElA (ť)l?l2a19 J 01al?algl

číslo íát!kuNá:ev
lexl

f/ii rsdslí ild p0dár*il npkrr

43

:6 lŤ-\ bÁ RU

uJ 0?9 - plátkv půičen ch prost edků p ilatlich z uzerni jlného
kraje

4194

i1 i': i, j i,] "], ;; ;: |_ ťi il il:i |] i,: ii * i,,] :i ů t" i I i,r {,; I 4200 6 800 000,00 6 800 000,00 í0O,a0

TŘIDA5- ĚžNEťíDAJÉ
TŘIDA 6 - KAP|TÁLOVÉ Wonle

4210
A22n

50cl 000,00 7 300 000.00 6 834 5?9,38 1 366 9í 93 6?

VÝDAJE CELKEM 424o 500 000.00 7 300 000.00 6 834 529 38 Ť 366,9? s3.6?

KON OL|DACE VÝDAJŮ 4250 86 347,84

vt mp ložky:
532í -
s323 -

32_
5329 -

, 342-, 344-, 345_
" 347-

, 5348 _

" 5349 _

366 -

367 -

5368 _

641 -

5642 -

5643 -

49_

6341 ,
6342 _

6345 _

349 _

6441 _

Netnvestični transíery obcim
Nernvesirčni transfery kralun
Neinvesttčni transfery regionálnim radám
Ostatni neinve tlčnl transťery verein;inr íOapočtum
uzemni t-lrovné

Pfavody í:K P a sociál,fondu obci a krajťt

P evody vlastnim fauarvnim {,ondťtrn zemních lozpočtu
P evody vla tťtim rozpočtovym ůčtum
P evady meat tatutárfiímt měsly {hl.m"Prahou)a ;elich
městskymi obvody nebo částmt- v daie
Fievody do vlastni pokladny
Ostatni pievody vlastnírn fpndunl
V dale z finančního vypo ádáni minulych let mezj
kráj m*ob ami
V daje z firranůníhc vyporádáni mlnut eh let rneui
obcemt
VÝdale z finanónihc vypa ád ni minul ch lět mezi
regionálni tadou a kraji. obcem! a D O
Neinvestiční půjčené prostíedky obcim
Neinvestični půjčené prost edky kraiůrn
Neinvc ttční půlčené prost edky regionálnirn radám
ůstatni n inve tlčni p lčane prost edky vereinyrn
rozpoČiim uzemní urovné
lnvestióní trán fery cbcírrl
lnvesitčni transíery kralům
lnvestični transfery regionálnim ťafJárn

Ostatni investični transíery veielnym rr:zpočtům uzemnr
ulovně
lnve tični půjčenó pr*stredky obcinr

4?60
q.ť. l u

4?7 1

ó?80

42s1
džs0
d300
4305

4306
43,10

4321

d32:

4323

4330
4340
4341
4350

6 600 000 00 6 6c0 000.00

10 ss,84

7s 2,00

1ac 0a

4360
43,70
4371
4380

440t}

; j,} 

' 
l iljl? í_qhl5ltl,]:; ,:ť!ra!:i}vél|Q i/, íérlem ilcíi,t {i EDIC,!;, r}Oj / ,:, ji..]r;5" t l

átr fufl rsEp6č6ť

lt,t

Řoťpo4 ípo rrídnóťlr

42



i iťťnJf ú!}ť i'
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ljázsl,
ler l

4d? -

6443 -

644 -

lnvest!ční pujčenó pr tťedky klai r$

lnvesti*ní pťiič*ne pío i flky re i$nálnirn ťadám
4410
4{1,!

ůstatnl rnvestični p lčené prosiťedky ver*lnym 4ll20
rozpoČtŮm ůzernni úrovn{t

žJ ? - Transfery po kytnuté na zemi jinéhó okfe u 4421

ZJ gž7 - P rjčeně prostť. poskytnutě na uzemijinéhcr okresu 442?
1 444 211 00

ZJ 03 - Transfery poskytnuté na uzemi 1inÉho kraje

a{B6- Pťčaíió !í!.ť, ,odrybuiá m rorníiíÉho.|íric ,|,í2a

vffiaeu<g po íolpo.1 ^cí- !48 .0o oú,0o _ 7lo00m,!0 _-''.-'9.1|f_!-4n , |*,r,.-..,W^.
,:]]í:i|,|"li:: .j]l!j j].ai.i ..,,, :.l ,,,;.11._t;.; i}ť.J lii_ji,j::1;,,]] !il,,:ll:] 51 818,46 tí*.,rúlr 

' , 
e

4423

TŘiDA s _ F1NANCOVANi
KoN oLlDÁcE lNANcoVÁHi

4450
4460

6nn nnn (]n 500 000 00 st 81 .jts- ? .36* ťů, §-

] 
" 

] il ;:, }j i,] :-i, ] :, 5t t :;1.* 1_ 1 ; i1..',', ;, l,:i i"i ii,l i]; i, : i- ] i] j, ť i 4470 00 0CI0,00 500 ú00,00 *Ť st&,il " Ť*,3*-

Po námha "'" , pclciky lakti ožnaóenB Ý tllpt]j] v le|o Viílantó rykalu oO !ongolldJce

rtňr ťlrritor4l'Já l tJ

í
čislo ádku poddb#ní, íavr{ 

'. 
1.

,
lať líť iíOí,d Vt/*sťťYándňo §&do l

ól
žrírdne'áw}ep*ow,rcf,ú &i

&t

Základni běžny ůčet Ú c
Běžne učty fondtl U C
B*žné učty celk rn

Pnkladna

601 0

6020

6030
6040

565 ,!52 66

56 152,66

fi 7?,00

61.í 948. 12

14 948.12

{?,4&

4s 7 ,ittp
a0ml **

t l1,2wa l9hlsfil?s Zprercvana sy kfi fir ]Jcei')#oaDicó rioi. r o tlrara7/1í

tly í6&r(odp0čáí({J, r{&

4

íó lŤ. % Rt.}óbbfid*u
f



l.Jčťnc, Ď cy nČŘij8Í r4 / B t A lčr 0, 1a l 9 ! ů1 a1 2al 9i

ilázey

,e"l l
čuu raa*u

r
cltvdían rorpoeať

71

RoZpačet pO ?měnách l/ t/6dé* odpodálku t*}tll 1d Ř %Ru

zJ 24 - Transfery priiaté u uzemi jiného okresu
v tom položky

22?6 - Pri}my i íinanóníhct rrypoiádáni minr,rlych lel mezr
obcemi

412'| - Neinveshč:ni p ijaté transíery od obci
412 - Ostatní fietnvs liČni p rlaté transfery od rozpočtů

7092

7100
71 10

úremní urovně
lnrlesttčni pil'Jaté transfery od obci
0stafni inve tlcni prl]até tran fery orJ rozpočtu ůzemni

Splátky p jčen ch prost edků prijat ch z uzami
jinóho okresu

v tom paiožky.

2441 - p|álky pu;čenych prostredkú orJ obcí
244 - Ostatní plátky pť}lčen ch proslrerJků od veíelnltch

7120
7-130

7,1 En

7160

el 0í& - Tr*nnfery ps ky&ttt* n* l3rdm5;ln6ho nklo*u
V tom p0ložky;

Sli - Neinvg*tiěni ťanrfery obcfrn
3eS. gtatní *einve*tiční fnnn ary ve ajn m rsep$čt rn

aem:rí rovně
3S7 - V d*i* a finÉnč$íhe vypo ádání rninul ch l t me í

*bcgmi
fi341 - lnp*sťční ťen$bfy bolm
* ó - Oilratni invBsti ní tr*n fóry v§ ěin m r apočtůnn zemnt

rovpé

717g

180
7190

í l3l-

7200
,721a

Z) o?,l - F jčené prost *dky poskytnuté na uzemni jíného
okresu

v {om položkyl

64í . Neinvesfiční plltóené prost edky abcím
649 - Ostatni neinvestični pítjč*né prost erJky ve ejnynr

rozpačtůnr iiapmní ůrovně
6441 - lnveslični i:ůjč*ne prastiedky cbcim
4{9 - Ostaini investi*ní půičené prost edky veiejnlirn

rcaptlólťtnr uzemni tjrcvně

7230
724a

7250
726a

1|} í í :.10l9 lrhr Ťlí,::5 lipr;r;*,.;iln 5y5ť!i.Ťťťl ilC aj Cůiit}íť,i,sr}í:I 5 : ť, s!/,la}i?8"]'

7090

:
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íť*EEg

}xí

čr io sď*$

l

e|!iiú&ťr rs3poó$l

TŤ

&srpód p laréíá ll
7k

yy 
'dď 

* ďpoúsíí(ťrc&{,

zJ 028 _ Translery p ijatá í uemi iinÉhú kraje

v t n ps]ožky

22?3 - P ijrny e finančniha vyp ádáili rninulych let rnezi kraiem
B or}ceín!

3?26 - Pfiimy z finančniho vyBaiá.láni nninllych lét m*ai
bc. ml

41?1 - Neinvesti*ni p ijaté transfery 0d obci

412? - Nejnvestični p iiaté transfery od kraj*

41?9 - ůslatni neinvestični prrlaté transíery od roapočt
tlzEmni ůrovně
lnvestičn! plijaté transíery ad obci
lnvestični piilaté iťan f*ry 0d kráJu

42?1 -

4222 -

,422 .

?!0

7i1

7?9ž

730
731*
?3t

733
7&4
735ů$tatni investični p iiaté transťery oel rozpočtti uzetnni

ZJ 029 - plátky půjěen ch prost edku p ijat ch z zemi 7360

fiialr rrd.
v bltt polodry:

A!l,| . de, Fr}ó.r! *r posť.d_k od ohcl nm
zaar- crey p ič6íi á pt!ďrd od kr.j 7380

ll . o*rrrrl rd*v pdló.n ó píGntdk od Vdqn ďl 739(}

E@oaroibdň dmíů
rroo l 

"4 
211,00

v tcm položky

321 - Neinvestični transíery obcinr

323 - Nelnvestični transfery kraiům

329 - Oslatní neinvestiční lran fery ve elnym rozpočl[rnr
ueemni urovně

366 - V daje a íinančního vypoiádání minulych let mezl
ktalem a obceíni

36? - V!,cla}e e finanóniho vypo ádáni minul ch lat mezi
atrcerni

6341 - lnvestični transfery obcim

6342 - lnvesiični tran íery kía1ům

34 - Ostaini investičnl tíán fery veťejn m rozpočt m uzemni
ttrrrvně

7410
742
743CI

7431

743ž

744s
740
7{6ó

1 444 2,1 ...00

^zp coy*no y tó,nem Ucfil@ Ř l6s pol, í, a"1 .11,2a19 í9ň|smi;s
slrana 9l 1,1

XCf;ů i4iÁ :t] iÉ ilil 1l]i}l9 | a.rl íj1 lLi!r'

%fr i4 ftU
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