+e0-\xir -

§litz rtttlttrtlclu a ltallitlizltcí Ť.ú'lirslttl. \'rlttrircnskii }-.Ž-d",ll-tlltd S:izlrvtttl
lť': J]38_15l3
ZHps.č:.j. Rcg.íl/9_] ()kťr Žtl':ir lt:rtl Sáz:rrotl
Roz;rtlčttlr,é rlpa1 ře ní č.íl
sc:hl,á|eno ptlerlseclnictvcnl tlne J().l

Příjm.v:

l

2()l7

Pol.4?16

MZE- dataee Yěclrnor,,kan al izgce IJ7, 299 48
OPŽP --dcrtace Stránecká Zhoř-Koehánov., kanalizace UZ l065l59?4

],716 574.6q

Žďárec ZI a2&

-350.000.{Jú

PoI.422l

Nížkov-rek.vod, řad +\4.A1-3-1
B_r-sřice nad Pcrnšt. * RV pro pŇm. zónu
Jám1,- kan. a COV, serlimentačníšachta
Věchnov * RV pr:dél stat"siJnice
Nové Město n.M.

-

novo§tal ba vr:dovodu a kanallzace ul, Polní

Žd'árnad §fu. .-r:ek.kan. uI. §n,ojírenská
B,vstfice n.P, * rck-vod, pro průnr. zónu
Bystřiee n,P. * rek.vrrd. ul. I.ipová

strj trccká /hoř- kanal izacc
Bukov- rek.vod. r, komunikaci

PaL.4222
D*teec

Kra_j

Vy sačirra -- Včchneiv- kanal izace

Příjmy c€lkem
Výdaje:

Pol. .i 1 68- Zpracovaní dat s služby související
Pol. 5499 - Ostatní neinvesiiční výdaje
Pol. 6i2l OPŽP vla-qtní zdrcr.je opraya IÍá541ú0úú0
Poi. 612l -- OPŽP vlastnr zdroj* k citltacím t]Zl061ůOú0
Pol. 61 2 1 - L,Z ž9948 - eiotaee z MZe Yčchnov-kan,
Pol. 612l - I;7, 1065 1 597,:l,-dotace OPŤP Kail.str,Zhůř
Iro], 6tr2l * Burioq,. stavby a haly
Pol. 50l l mzdy pracovniků
Pol, 503l * socíálni pi:jištěnízaměstnavatel
Pol. 5 03 2 -, zdrar.oiní poj ištění eamčstnavatel
Pol. 6"j41 - příspěr,ek ohci Rožná na ČOV a kan"

Yýdajc celkem
Schválený rozpočet vainou hromadou ďne 30.3.20I.7
lrozesláncr obcím k zveř*jnění ďne 19.1.2al7t
Rozpočtrrvéopatření č. 1
/rclzcslar,ro obeínr k zrreŤejněni ctne t9.4.ž0l?i
Rozpočtovéopatření č,2
lrozeslánu otlcim k zveřeinóní ďne28"4.2017i

6l3.29fl.9]

256,927.00

56.]3ú.00
85. i 35,ť}0

9].53 8,00
- ?,4n0.000"00
73,00CI,O0

56,000.00
46.f}ůa},ůú

13.Ofi(l-íl00,00

22,1,íl,a0
1,q] I.744.ú0

l5.180.306,62
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V clektrlltlické ;rrrtlrrlrě zr cře.jtti,nll rlil inttrrteltlriclt rlriinkich:
srkzttlrr.sktr.cz.
r tltlkttltlcnlech. \lrlŽrrri,st ttalrlórlltttlrt tllr listintri.prrtlrlltr r ].;rncclúí-i
SyK žd.lirslrrr,
Žel'ar nad Sáz,avelrr 30" l l .20 i 7
Zpracr:vala: Kratochvíiová
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