§*brov*|ný svarek gb*i Hgraždbrri*ka, lČC; 0Z*rC§3ř

NÁvxx g*vĚxpčÉř{§ účTuzA §oK }0l7
V závěrečn*r:: účtujsou obsaž*ny úd*je plněni rsep*čtov,ých prtm§ a výdajú v platněrn
čl*ně*i pcdl* rozp*čtovéskladby a pcdle dalšíchfina*čníeh operací. Rozp*č*l
§§O H*ražď*vicko na rok 2fi17 byl schvá|en vatnc* hr*rr:ad** dn* 22,1?.20'l§ a v průb*hu
roku by|ilpíav§n čtyřmiroepočt*výmizměn§m}, schvátenýmivalncu hr*mad*u §§S.
§§ů m* 1? či*nských obcí. Všech*y dti*žily ev*ř*jnění n*vrhu r*zp*čtu.
Údaje o *l§ěrri př*mů a v:.íd§j* e* r*k 2§17
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Tř,8 - Financování

!

,3

4l

- Kapll;ii-:,,,e

výdaie eelkem

:lsai

,0

812 788.00

!ai:"l',-,
f4
._-d

-485 443.36

;J

Solaihi ,;věiu

řr;sti*Jxv tl,*

]*l

Financováni celkem
,_],§;,*_,,::

,j.] !]Ý:];rli'i_|'

,-|i,ji,],

j

li "

l;í:_;:']t ll; lj]',^,,,'a; ;]§i,)

s;:,]i,l*r :1a,J:jal],aira i]*i_l:j]j ,.
\ ; rei] :, ;:, a i i: § i],]] :.j é,'_§, t, :r u ] l il,].-:
; j

_4§5 443,3§

*484 524,20

v.UU

l:_)L:; ,:l,]" ,':.l1_1,
3

t

,,

j.l..

]

l]*i";*il;i

í,, .l .::1l, l,

|

eu§tatek ná u.č!ě Čtrtg * Českě spoiiteiny k 31,12.2017 r*}kgrn
Zůstatek v pakiadně k 31,12 ž§17 c*lkem

*54 3*1,4?

?0 1§6,00

Satace * plíspěvkv, kter* obdržel svaz*k Horažďevicko v r*gg 2ů17,
Přispěv*k :'ra podporu mezi*becni spoiupráce ad §MO ČŘ ve vý§i 8$?,§11,- Kč - vyůf,továno
Dntace §a opr*vu sakrálnich p*rxátek od Plz. krale ve výši 364.8§0,- Kč - pokračuje v r, 2§18
x..
Rádné a mimořádná č|enskÉpfispěvky ve vý§i §1* §13,?0 §č.

Tř. 2 Tř. 4 Tř. 4 -

.

?§:t7.
čp*va o výglqdk_u §ř§ik§umÉni ho§
Ve dnech 4"10,3§17 a 1§.3.2S1* proběhlo přezkcumáni hospodaf*ni
D§O Horažďcvickc za rok 2ů17 pracovnicemi Xrajskáh* úřadu Plzeňsk*ho kra,;*.
Závěr aprávy: i,iebyly ziištěny chyby a nedcslatky
Zpráva c proveden*m přezltoumání hospodařeni S§§ Floražď*vrcko za lok 20,t7
je přílol,tou :ávěrečného účtu,

§oučásti účetnízávěrky j§§u ryto přílohy:

Výkee pro hodnocent plněni r*zpačtu {řin 2-12}, R*zv*ha, Výkaz zisků a;ťát,
{k nahlédnutína §becnírn úřadě §hanovice}
Zpra*ovala: lva*a §traková, dne 1§.4,2ů18

vyvěšeno;

§a.r.

éo Iď

ír4

Sejmuto

qBEC MYsLÍv
341 01 Horažd'ovice
lC: 002 55 840
DlC: CZOOz_55840
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