
§vaa l,oe§qlv*rliir * §<ara:r§iza*í Ěcí'áe"s$($" Vcle§árems§<á ž" Že§oág" ct*c! §áaitvoiě
§ť'l 43383§}3
Zaps"č.j. Reg.E/$"3 ť}Xťr Žui'án §*ď §ácavotl

§-toziročtové opatřerrí č" 1{}

schváleno př,eclsedmieÉvern clne tr3"}2-ž$§E x 3§-§.ž{}§9

trříir*_v:
Pc}§. "t23 {r

I)otace §ti,áneckí Zlrtlř - Krrclránrrr, lianalizace L]Zl t}6515974
l)ctacc ltir]<vtrro - karralizac e i J Zlt}il 5 1 5 !) 74
i_,}otace *- proťtčtor,ání UZ1 0{,l515974
i)rrljqg - l)l,()ťltrio\,ání |j L1 (,ló.Ť 1597-]

íitlt..{221
Pi'iIatc translbr5, na itrvestice
Velké ]t,teziříči - úprar,a rozpočlr_r
Vclká liíteš - ťtprava rozpočttt
§trárn. Zhot* - ťtprava lozpočtu
Krrndratice - procll" vocl. pro ír }tI}

l{or;é V*seli - kairal. Lrl. K Ljjezdrr docl. ci, 1

Pot. 4žž2
l}otirce Kraje \rvsočirry -- tsřczí
Far,"Z3j0" l'oi. ž1-3i - 1lř,íjnrr, z irronájnrLt pttzenrkii
tsar" ž3!{}, Pol. 2132 * přijm1, z prorrájrtlr_l ost. tt*ttttlv.
§oar. íl3í fi" F*l" 2741 - pr"íjrrry z úrokťr

Fříjrny eclkerr":

Výcta.ie;
l,er"ls^ěl
j}r;tirce Strárrr-:cká Zhcrř i<.oclrántlv l<etnttlizace LjZ1 065 1 597 4
Diltace Rokl,tno .. kanalizacc 1*l'dl065 l 5974
Par.23tr {}

Pol. 50i 1 plat_v zatnčsttrailcťt
Pol,5{,}31 soc, poj.
ř)tll 50_1] zclrar poi
Pot. 5l}38 1loj. na úrazor,.{ ptj,
Pol, 51'3-1 zr,irar,. trrat.

Pol. -§ 13u{ prácilo. oclčv a obuv
l)cr]. 51*r-6 knilt_v. uč. pornr-ickr,

Po]. 5139 nákup nrat*riálr_l

Pcl. 51-§j plvn
Po1. 5 i56 ilohorrrré lrmotr,
Pnl , 5 l ťr _l pošttrt,tri .služlr,1,

Pol. 5líi2 sl, telekorrlunikaci
Pril. 5l65 rr{jctllrlé za půdLr

Pcr]. 5166 lionzrrlterčrrí, porat1, a pr,ái ní službl,
l)ol. 5167 slrržby školcní a vzťlčiár,ání
Pol. 51{"l8 zlrracování rlat
Poi. 5 1 ti9 nákrql ostatrrícli siLržeb

1 "] 1 {;. l 02.14
2,:16.478,3!)

- i l 51i].422.95
i 1.5 ] 0"4?2"1}5

- 1.420..539.00
- :.272,31B.0(_}
- 1,163,{i88.00

1íj_000,00
17.746.a{)

2._i64,ťl4].00
820.00

2.j"18 069,í]0
2.tr4.Ut)

3"423.555.53

1 .2 1 6.1 0]". l4
2.21{1.47B.39

- 700.00
],8-r0.00
] 018.0t)
_ 75_§.00

- 1.000.00
] :ooo.otl
- 8.183.00
4.055.t}0

- 36,07q,00
_ ,.ni11,1.|)t)

- 4(}0.00
- l0,t}00.00
- ] 4,500.0t)

_ l.i)6i].000.00
_ l7.000.00

4.451 .00
- 5{.}0,1l00.0t}



['a]. 5l7l r:pravy ir ildrži;váttí
Poi. 5 1 72 1r1,ogl,arniir,é vybavcní
tr}o[, 5l73 ccstorlnó
Poi. 5 ] 7-§ ptlhtršiěrrí
Pcll,5 1 79 Ostatní rriii<.up1" 

"1.rr.
l)ol. _§229 i]statni 11ein\,,.1]:l111sl-. rrezisk org^

Ptll. 5362 pletb_y-,claní i: trlop}, stát, r"ozp.

Ptll" 5424 náhracl_v rnezcl r,clclbě ncnroci
Po], 5499 ostattrí neinvest, transtbry ir'byvat.
Pol ,ilír9. par,, 2321 nákrrp trstat. služi_lb
|]o1, 5 141. par. 63 10 ťrroky r,liisttti
Pol, _5l42.par. ó3 ] 0 r:ealizot,tltlé liurztrvé ztráty
Pol, 5163, par.6310 sILlžb;- perrčžrrich ťtstarlťl
Pol, 5163. par. 6j2u slrržbv peněžniclr ťrstavft
Pol^ 6] 2l. trrtrr,. 23 10 brrdclvv. hal1, a stai,lry
l}rrl. 6121" par. 232J budov1, . haiy a stavby
Pol. 532l. par" 6.1L)9 rreirrr;e§t. tíanslbr.1, tlLrcítrt
I'ol, 6]21^ par, 2321 proúči. r,lastnich zilrojii ÚZ tttOtOt)Ot)0
Po].612J. par,232l proúčt. vlastních zclr,triťr tlZ trtOl00[iOú

VÝdaje eellienr

§chvrilcný roz;ročc§ valnou irrtlnrirdott dne 28.3.2018
lt,t;zesliilltr olrcint k zveře.inčrri dnc 17.4,2018/
řtozpočtor,é opatření č. tr
irozeslátrt. cltrcím ke zveřejnčrrí cJlte 9,4.2018i
Rozpočtové opatř,ení č. 2
lrozcslánu obe ím 1g 71r9lcjttčni llne 2,5,20l8;'
ldozJ:očtové opatřeni č. 3
/rozeslátrt' obcínr ke zveřejněltí dne 28.5,2t}l8i
Rox,gručtové trpaÉření č. 4
irozesláno obcinr ke zl,eř,ejriění dne 3.7,?t}l8i
Iiozpočíavó opatř,cní č, §
/rozesláno obcitrr ke zr,*řc.inční clne 3 1 ,8.20l íii
l{ozprrčtové opatření č. ó
/rirzesliino obtlínr ke zveřejnění dne ,1.10.2018;'

Rozpttčtové apatření č. 7
/rozesláncl obcim }<e zvet'ejnění r]ne 29.10.2{,iiBl
l{rrzltočttlvé tpatření č. §
/rozcslátro obcitrr kc zveřeinělrí iine 3í},11"2018/
ltozpočtové opatř"craí č" 9
ir,ozeslál)0 obu:inr ke zveře_itri:ní dnc 1 7.1].2018l
li*rpočtrrvé opatření č, 10

Celkertr

- ]j|l.iJOU.tXl
- 20.00t].t}ů

- 40{.}.00
_ 7,00ú.OU

- 5í] ajOL},00

50,00u,i}0
- 44t.).00{],0i}

_ tl.0z14.0{j

_].].1.00
,. 899.ú5(J.00

] 97.551.{]0
_ 1.460.,-§6

- 5,jt}ú.f]t}
- 28.00i}.0{}

1 l,7q5"700.0i)
_ 8.739,t}92,44

40,00t},{}ú
- 18^{l5.5.il48.02

] 8"íJ5,i,tj48.02

1 J]?, €{{ ct
!,. r!i,.!l!l\l!!.*l

,l{l2.1ó-$.52{l,{}{}

966.598,91

3.á93.686.ih}

273-8t|s,{}{l

15,1§4.i16.,"§3

t2,?65.8{}4,95

3,995"2.í4,fi{}

8.i 88.2.§6,7l

i 3.71fJ.2s7,59

l6- k{8.65{r,35

3.,jí23.5§S,53

337"491"692,47

\'- elekĚronickó podolrě zr eřcjněn* n* inte x"netovýclr stránkáclr: svkzrlir:"sl*o,cz,
v dtll<um*ntech, N{oŽnost rrahlédncrtt titl listinnó pctloby v karrce§áři SVK Žtl'ársko"

Ži'l'ár, rrad Sázavou 3 l, 1.201 9
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