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018 0001      0111                                        ;Drobný dlouhodobý nehmotný majetek;;;Počáteční stav majetku:;;;
019 0000      0111                                        ;Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek;;;Počáteční stav majetku:;;;
019 0001      0111                                        ;Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0201      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0202      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0203      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0205      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0207      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0401      0111                                        ;Stavby;komunikace;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0402      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0403      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0404      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0405      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0406      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0407      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0408      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0409      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0410      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0411      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0411      0122                                        ;Stavby;;;Nově poř. maj. - dodav.způsobem (samost. předměty):;;;
021 0412      0111                          0000000012219 ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;chodníky
021 0412      0122                          0000000012219 ;Stavby;;;Nově poř. maj. - dodav.způsobem (samost. předměty):;;;chodníky
021 0501      0111                                        ;Stavby;jiné inženýrské sítě;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0502      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0503      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0504      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0505      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0506      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0507      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0601      0111                                        ;Stavby;ostatní stavby;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0602      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0603      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0604      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0604      0122                                        ;Stavby;;;Nově poř. maj. - dodav.způsobem (samost. předměty):;;;
021 0605      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0606      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0607      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0608      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0609      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0610      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0612      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0613      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0613      0122                                        ;Stavby;;;Nově poř. maj. - dodav.způsobem (samost. předměty):;;;
021 0615      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0615      0122                                        ;Stavby;;;Nově poř. maj. - dodav.způsobem (samost. předměty):;;;
021 0616                                                  ;Stavby;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;
021 0616      0111                                        ;Stavby;;;Počáteční stav majetku:;;;
021 0616      0122                                        ;Stavby;;;Nově poř. maj. - dodav.způsobem (samost. předměty):;;;
022 0001      0111                                        ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;;;Počáteční stav majetku:;;;
022 0002      0111                                        ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;;;Počáteční stav majetku:;;;
022 0002      0122                                        ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;;;Nově poř. maj. - dodav.způsobem (samost. předměty):;;;
022 0003      0111                                        ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;;;Počáteční stav majetku:;;;
022 0009      0111                                        ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;;;Počáteční stav majetku:;;;
022 0011      0111                                        ;Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV;;;Počáteční stav majetku:;;;
028 0000      0111                                        ;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;DDHM;;Počáteční stav majetku:;;;
028 0000      0122                                        ;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;DDHM;;Nově poř. maj. - dodav.způsobem (samost. předměty):;;;
028 0001      0111                                        ;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;;;Počáteční stav majetku:;;;
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028 0010      0111                                        ;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;;Počáteční stav majetku:;;;
028 0020      0111                                        ;Drobný dlouhodobý hmotný majetek;drobný dlouhodobý hmotný majetek;;Počáteční stav majetku:;;;
031 0201      0111                                        ;Pozemky;;;Počáteční stav majetku:;;;
031 0301      0111                                        ;Pozemky;zahrady, pastviny, louky, rybníky;;Počáteční stav majetku:;;;
031 0321      0111                                        ;Pozemky;;;Počáteční stav majetku:;;;
031 0401      0111                                        ;Pozemky;zastavěná plocha;;Počáteční stav majetku:;;;
031 0421      0111                                        ;Pozemky;POZEMEK S VĚCNÝM BŘEMENEM;;Počáteční stav majetku:;;;
031 0421      0121                                        ;Pozemky;POZEMEK S VĚCNÝM BŘEMENEM;;Nově poř. maj. - dodav.způsobem (invest. výstavba):;;;
031 0421      0321                                        ;Pozemky;POZEMEK S VĚCNÝM BŘEMENEM;;Úbytky prodejem:;;;
031 0501      0111                                        ;Pozemky;ostaní  pozemky;;Počáteční stav majetku:;;;
032 0001      0111                                        ;Kulturní předměty;;;Počáteční stav majetku:;;;
042 0001                                    0000000003111 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;
042 0001                                    0000000003722 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;Sběrný dvůr
042 0002                                    0000000003113 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;
042 0003                                    0000000006171 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;STAVBA PLOTU
042 0004                                    0000000002219 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;nedokončený majetek MK
042 0006                                    0000000003421 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;
042 0007                                    0000000002219 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;nedokončený majetek MK
042 0008                                    0000000003745 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;
042 0013                                    0000000003113 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;
042 0104                                    0000000013111 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;akce výstražný systém;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;MŠ
042 0105                                    0000000003117 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;PŘÍSTAVBA ZŠ;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;ZÁKLADNÍ ŠKOLA
042 0117                                    0000000012219 ;Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek;CHODNÍKY I ETAPA;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;
052 0001                                    0000000003639 ;Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek;ZÁLOHA NA MAJETEK;;Bez účtování o majetkových pohybech:;;;
069 0001                                                  ;Ostatní dlouhodobý finanční majetek;;;:;;;
078 0018                                                  ;Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku;;;:;;;
079 0019                                                  ;Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk;OPRÁVKY K ÚČTU 019;;:;;;
081 0200                                                  ;Oprávky ke stavbám;;;:;;;
081 0400                                                  ;Oprávky ke stavbám;oprávky  4G;;:;;;
081 0500                                                  ;Oprávky ke stavbám;oprávky G 5;;:;;;
081 0600                                                  ;Oprávky ke stavbám;oprávky G 6;;:;;;
082 0022                                                  ;Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí;;;:;;;
088 0028                                                  ;Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku;oprávky k drobnému hm. majetku;;:;;;
132 0001                                                  ;Zboží na skladě;;;:;;;
132 0002                                                  ;Zboží na skladě;;;:;;;
132 0003                                                  ;Zboží na skladě;;;:;;;
132 0004                                                  ;Zboží na skladě;MAGNETKY  KNIHOVNA;;:;;;
132 0322                                                  ;Zboží na skladě;popelnice;;:;;;
192 0315                                    0000000002013 ;Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno;oprávky k pohledávkám;;:;;;rok 2013
231 0100                                                  ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Počáteční stav ZBÚ:;;;
231 0100      1111                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.:;;;
231 0100      1111                          0000000002612 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
                                                          :;;;Převod DPFO-záv.cinnost
231 0100      1111                          0000000004634 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
                                                          :;;;DPFO  záv.cinn.1,5% podle poctu zamestnancu
231 0100      1112                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ:;;;
231 0100      1112                          0000000001628 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
                                                          :;;;Převod DPFO 30%z výnosu
231 0100      1112                          0000000001652 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
                                                          :;;;Převod DPFO 20,59%z hr.výnosu
231 0100      1113                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů:;;;
231 0100      1113                          0000000001660 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
                                                          :;;;Převod DPPO-vybíraná srázkou
231 0100      1121                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů právnických osob:;;;
231 0100      1121                          0000000000641 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů právnických osob
                                                          :;;;Převod DPPO do rozpoctu obcí             čtu
231 0100      1122                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z příjmů právnických osob za obce:;;;
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231 0100      1211                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z přidané hodnoty:;;;
231 0100      1211                          0000000001679 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z přidané hodnoty:;;;Převod DPH
231 0100      1340                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu:;;;
231 0100      1340                          0000000002013 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu:;;;omyl
231 0100      1340                          0000000002015 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
                                                          :;;;NÁJEMNÉ BYTU ROK 2015
231 0100      1341                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Poplatek ze psů:;;;
231 0100      1351                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.:;;;
231 0100      1351                          0000000003690 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
                                                          :;;;podíl obce na výnosu odvodu z loterií
231 0100      1361                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Správní poplatky:;;;
231 0100      1511                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z nemovitých věcí:;;;
231 0100      1511                          0000000000633 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Daň z nemovitých věcí:;;;Převod daně z nemovit.do rozp.ObÚ
231 0100      4111     000098193                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
                                                          :;volby krajské + senátní;;
231 0100      4116     000014004                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
                                                          :;dotace SK SDH;;
231 0100      4122     000014004                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Neinvestiční přijaté transfery od krajů:;dotace SK SDH;;
231 0100      4222                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Investiční přijaté transfery od krajů:;;;
231 0100      4222     000000806                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Investiční přijaté transfery od krajů:;dotace SK;;
231 0100      8115                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech:;;;
231 0100      8901                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt:;;;
231 0100      8901                          0000000003639 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt
                                                          :;;;FINANČNÍ ZÁRUKA
231 0100 1012 2131                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.
                                                          ;Příjmy z pronájmu pozemků:;;; 
231 0100 1014 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
                                                          ;Nákup ostatních služeb:;;; 
231 0100 1039 5222                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti lesního hospodářství
                                                          ;Neinvestiční transfery spolkům:;;; 
231 0100 2212 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Silnice;Nákup ostatních služeb:;;;
231 0100 2219 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Nákup materiálu j.n.:;;;
231 0100 2219 5139                          0000000012219 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Nákup materiálu j.n.
                                                          :;;;chodníky
231 0100 2219 5175                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Pohoštění:;;;
231 0100 2219 6121                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti pozemních komunikací;Budovy, haly a stavby:;;;
231 0100 2221 5193                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Provoz veřejné silniční dopravy
                                                          ;Výdaje na dopravní územní obslužnost:;;; 
231 0100 2321 5154                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly;Elektrická energie
                                                          :;;;
231 0100 2321 5171                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly;Opravy a udržování
                                                          :;;;
231 0100 3111 6121                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Mateřské školy;Budovy, haly a stavby:;;;
231 0100 3113 5331                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Základní školy;Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
                                                          :;;;
231 0100 3314 2112                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnosti knihovnické
                                                          ;Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje):;;; 
231 0100 3314 5021                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnosti knihovnické;Ostatní osobní výdaje:;;;
231 0100 3314 5136                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnosti knihovnické;Knihy, učební pomůcky a tisk:;;;
231 0100 3314 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnosti knihovnické;Nákup materiálu j.n.:;;;
231 0100 3319 5021                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti kultury;Ostatní osobní výdaje:;;;
231 0100 3326 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
                                                          ;Nákup ostatních služeb:;;; 
231 0100 3349 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků;Nákup materiálu j.n.:;;;
231 0100 3399 2111                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
                                                          ;Příjmy z poskytování služeb a výrobků:;;; 
231 0100 3399 5041                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
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                                                          ;Odměny za užití duševního vlastnictví:;;; 
231 0100 3399 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
                                                          ;Nákup materiálu j.n.:;;; 
231 0100 3399 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
                                                          ;Nákup ostatních služeb:;;; 
231 0100 3399 5194                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.;Věcné dary:;;;
231 0100 3399 5499                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
                                                          ;Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu:;;; 
231 0100 3412 2132                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sportovní zařízení v majetku obce
                                                          ;Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí:;;; 
231 0100 3412 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sportovní zařízení v majetku obce;Nákup materiálu j.n.:;;;
231 0100 3412 5154                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sportovní zařízení v majetku obce;Elektrická energie:;;;
231 0100 3412 5156                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sportovní zařízení v majetku obce;Pohonné hmoty a maziva:;;;
231 0100 3412 5162                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sportovní zařízení v majetku obce
                                                          ;Služby telekomunikací a radiokomunikací:;;; 
231 0100 3412 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sportovní zařízení v majetku obce;Nákup ostatních služeb:;;;
231 0100 3412 5194                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sportovní zařízení v majetku obce;Věcné dary:;;;
231 0100 3429 5222                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní zájmová činnost a rekreace;Neinvestiční transfery spolkům
                                                          :;;;
231 0100 3429 5229                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní zájmová činnost a rekreace
                                                          ;Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím:;;; 
231 0100 3631 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Veřejné osvětlení;Nákup materiálu j.n.:;;;
231 0100 3631 5154                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Veřejné osvětlení;Elektrická energie:;;;
231 0100 3631 5171                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Veřejné osvětlení;Opravy a udržování:;;;
231 0100 3639 2112                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Komunální služby a územní rozvoj j.n.
                                                          ;Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje):;;; 
231 0100 3639 3111                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Komunální služby a územní rozvoj j.n.;Příjmy z prodeje pozemků:;;;
231 0100 3639 5164                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Komunální služby a územní rozvoj j.n.;Nájemné:;;;
231 0100 3639 5179                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Komunální služby a územní rozvoj j.n.;Ostatní nákupy j.n.:;;;
231 0100 3639 5329                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Komunální služby a územní rozvoj j.n.
                                                          ;Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně:;;; 
231 0100 3639 6121                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Komunální služby a územní rozvoj j.n.;Budovy, haly a stavby:;;;
231 0100 3639 6130                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Komunální služby a územní rozvoj j.n.;Pozemky:;;;
231 0100 3721 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sběr a svoz nebezpečných odpadů;Nákup ostatních služeb:;;;
231 0100 3722 2112                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sběr a svoz komunálních odpadů
                                                          ;Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje):;;; 
231 0100 3722 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sběr a svoz komunálních odpadů;Nákup ostatních služeb:;;;
231 0100 3723 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
                                                          ;Nákup ostatních služeb:;;; 
231 0100 3725 2324                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Využívání a zneškodňování komun.odpadů
                                                          ;Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:;;; 
231 0100 3725 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Využívání a zneškodňování komun.odpadů;Nákup ostatních služeb:;;;
231 0100 3745 2111                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
                                                          ;Příjmy z poskytování služeb a výrobků:;;; 
231 0100 3745 5131                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Potraviny:;;;
231 0100 3745 5132                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Ochranné pomůcky:;;;
231 0100 3745 5137                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
                                                          ;Drobný hmotný dlouhodobý majetek:;;; 
231 0100 3745 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Nákup materiálu j.n.:;;;
231 0100 3745 5156                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Pohonné hmoty a maziva:;;;
231 0100 3745 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Nákup ostatních služeb:;;;
231 0100 3745 5171                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Opravy a udržování:;;;
231 0100 3745 6123                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň;Dopravní prostředky:;;;
231 0100 4356 5221                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Denní stacionáře a centra denních služeb
                                                          ;Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem:;;; 
231 0100 5212 5901                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ochrana obyvatelstva;Nespecifikované rezervy:;;;
231 0100 5512 5134                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Prádlo, oděv a obuv:;;;
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231 0100 5512 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Nákup materiálu j.n.:;;;
231 0100 5512 5153                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Plyn:;;;
231 0100 5512 5154                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Elektrická energie:;;;
231 0100 5512 5156                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Pohonné hmoty a maziva:;;;
231 0100 5512 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Nákup ostatních služeb:;;;
231 0100 5512 5169     000014004                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Nákup ostatních služeb
                                                          :;dotace SK SDH;;
231 0100 5512 5171                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Opravy a udržování:;;;
231 0100 5512 5171     000014004                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Opravy a udržování
                                                          :;dotace SK SDH;;
231 0100 5512 5192                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část;Poskytnuté náhrady:;;;
231 0100 5512 5240                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Požární ochrana - dobrovolná část
                                                          ;Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.:;;; 
231 0100 6112 5023                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Zastupitelstva obcí;Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů:;;;
231 0100 6112 5032                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Zastupitelstva obcí;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění:;;;
231 0100 6115 5021     000098193                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
                                                          ;Ostatní osobní výdaje:;volby krajské + senátní;; 
231 0100 6115 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
                                                          ;Nákup materiálu j.n.:;;; 
231 0100 6115 5139     000098193                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
                                                          ;Nákup materiálu j.n.:;volby krajské + senátní;; 
231 0100 6115 5161                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel;Poštovní služby
                                                          :;;;
231 0100 6115 5161     000098193                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel;Poštovní služby
                                                          :;volby krajské + senátní;;
231 0100 6115 5169     000098193                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
                                                          ;Nákup ostatních služeb:;volby krajské + senátní;; 
231 0100 6115 5173     000098193                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
                                                          ;Cestovné (tuzemské i zahraniční):;volby krajské + senátní;; 
231 0100 6115 5175     000098193                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel;Pohoštění
                                                          :;volby krajské + senátní;;
231 0100 6171 2111                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Příjmy z poskytování služeb a výrobků:;;;
231 0100 6171 2112                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy
                                                          ;Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje):;;; 
231 0100 6171 5011                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy
                                                          ;Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.:;;; 
231 0100 6171 5021                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Ostatní osobní výdaje:;;;
231 0100 6171 5031                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy
                                                          ;Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan:;;; 
231 0100 6171 5032                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
                                                          :;;;
231 0100 6171 5038                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Povinné pojistné na úrazové pojištění:;;;
231 0100 6171 5131                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Potraviny:;;;
231 0100 6171 5136                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Knihy, učební pomůcky a tisk:;;;
231 0100 6171 5137                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Drobný hmotný dlouhodobý majetek:;;;
231 0100 6171 5139                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Nákup materiálu j.n.:;;;
231 0100 6171 5139                          0000000003113 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Nákup materiálu j.n.:;;;zakladni skola
231 0100 6171 5151                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Studená voda:;;;
231 0100 6171 5153                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Plyn:;;;
231 0100 6171 5154                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Elektrická energie:;;;
231 0100 6171 5154                          0000000000074 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Elektrická energie:;;;PARCELA Č. 74
231 0100 6171 5154                          0000000003412 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Elektrická energie:;;;SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
231 0100 6171 5161                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Poštovní služby:;;;
231 0100 6171 5162                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Služby telekomunikací a radiokomunikací:;;;
231 0100 6171 5168                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy
                                                          ;Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol:;;; 
231 0100 6171 5169                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Nákup ostatních služeb:;;;
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231 0100 6171 5171                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Opravy a udržování:;;;
231 0100 6171 5171                          0000000003113 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Opravy a udržování:;;;zakladni skola
231 0100 6171 5173                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Cestovné (tuzemské i zahraniční):;;;
231 0100 6171 5175                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Pohoštění:;;;
231 0100 6171 5182                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Činnost místní správy;Poskytované zálohy vlastní pokladně:;;;
231 0100 6310 2141                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Příjmy z úroků (část)
                                                          :;;;
231 0100 6310 2142                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
                                                          ;Příjmy z podílů na zisku a dividend:;;; 
231 0100 6310 5163                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Služby peněžních ústavů
                                                          :;;;
231 0100 6320 5163                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Pojištění funkčně nespecifikované;Služby peněžních ústavů:;;;
231 0100 6399 5362                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní finanční operace;Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
                                                          :;;;
231 0100 6399 5365                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Ostatní finanční operace
                                                          ;Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům:;;; 
231 0100 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0100 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0101                                                  ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Počáteční stav ZBÚ:;;;
231 0101 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0101 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0102                                                  ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BÚ;Bez ODPA;Počáteční stav ZBÚ:;;;
231 0102 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BÚ;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0102 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BÚ;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0103                                                  ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Počáteční stav ZBÚ:;;;
231 0103 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0103 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0104 3111 6121                          0000000013111 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;oddělení účtu 231 100  čerpání dotace;Mateřské školy
                                                          ;Budovy, haly a stavby:;;;PŘÍSTAVBA MŠ 
231 0104 3111 6121     000000806            0000000013111 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;oddělení účtu 231 100  čerpání dotace;Mateřské školy
                                                          ;Budovy, haly a stavby:;dotace SK;;PŘÍSTAVBA MŠ 
231 0104 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;oddělení účtu 231 100  čerpání dotace;Závěrečný zápis
                                                          ;Závěrečný zápis:;;; 
231 0104 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;oddělení účtu 231 100  čerpání dotace;Závěrečný zápis
                                                          ;Závěrečný zápis:;;; 
231 0105 3639 6121                          0000000003117 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BANKA KB;Komunální služby a územní rozvoj j.n.;Budovy, haly a stavby
                                                          :;;;PŘÍSTAVBA ZŠ
231 0105 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BANKA KB;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0105 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BANKA KB;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0106                                                  ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;AKCE HŘIŠTĚ;Bez ODPA;Počáteční stav ZBÚ:;;;
231 0106 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;AKCE HŘIŠTĚ;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0106 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;AKCE HŘIŠTĚ;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0107                                                  ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Počáteční stav ZBÚ:;;;
231 0107 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0107 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0117      4222     000000806            0000000012219 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;DOTACE STROJ;Bez ODPA;Investiční přijaté transfery od krajů
                                                          :;dotace SK;;chodníky
231 0117 2219 6121                          0000000012219 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;DOTACE STROJ;Ostatní záležitosti pozemních komunikací
                                                          ;Budovy, haly a stavby:;;;chodníky 
231 0117 2219 6121     000000806            0000000012219 ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;DOTACE STROJ;Ostatní záležitosti pozemních komunikací
                                                          ;Budovy, haly a stavby:;dotace SK;;chodníky 
231 0117 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;DOTACE STROJ;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0117 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;DOTACE STROJ;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0200                                                  ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BÚ;Bez ODPA;Počáteční stav ZBÚ:;;;
231 0200 6310 2141                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BÚ;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Příjmy z úroků (část)
                                                          :;;;
231 0200 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BÚ;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
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231 0200 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;BÚ;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0300                                                  ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Počáteční stav ZBÚ:;;;
231 0300      4111     000098193                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
                                                          :;volby krajské + senátní;;
231 0300      4112                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu:;;;
231 0300      4116     000014004                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
                                                          :;dotace SK SDH;;
231 0300      4122     000014004                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Neinvestiční přijaté transfery od krajů:;dotace SK SDH;;
231 0300      4222     000000806                          ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Bez ODPA;Investiční přijaté transfery od krajů:;dotace SK;;
231 0300 6310 5163                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Obecné příjmy a výdaje z finančních operací;Služby peněžních ústavů
                                                          :;;;
231 0300 9998 9998                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
231 0300 9999 9999                                        ;Základní běžný účet územních samosprávných celků;;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis:;;;
261 0199                                                  ;Pokladna;peníze v pokladně HČ;;:;;;
262 0130                                                  ;Peníze na cestě;peníze na cestě;;:;;;
263 0361                                                  ;Ceniny;ZNÁMKY;;:;;;
311 0023                                    0000000002016 ;Odběratelé;nájemné;;:;;;
311 0325                                    0000001600001 ;Odběratelé;EKO KOM;;:;;;
311 0325                                    0000001600002 ;Odběratelé;EKO KOM;;:;;;
311 0325                                    0000001600003 ;Odběratelé;EKO KOM;;:;;;
311 0325                                    0000001600004 ;Odběratelé;EKO KOM;;:;;;
311 0325                                    0000001600005 ;Odběratelé;EKO KOM;;:;;;
314 0353                                    0000000005512 ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;ZÁLOHA PLYN;;:;;;
314 0353                                    0000000006171 ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;ZÁLOHA PLYN;;:;;;
314 0354                                    0000000000074 ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;;;:;;;
314 0354                                    0000000002321 ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;;;:;;;
314 0354                                    0000000003412 ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;;;:;;;
314 0354                                    0000000003631 ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;;;:;;;
314 0354                                    0000000005512 ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;;;:;;;
314 0354                                    0000000006171 ;Krátkodobé poskytnuté zálohy;;;:;;;
315 0011                                    0000000002016 ;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;místní poplatek - pes;;:;;;
315 0021                                    0000000002016 ;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ;;:;;;
315 0040                                    0000000002015 ;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;MP odpady;;:;;;
315 0040                                    0000000002016 ;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;MP odpady;;:;;;
315 0043                                    0000000002013 ;Jiné pohledávky z hlavní činnosti;Místní poplatek - odpady;;:;;;
321 0001                                                  ;Dodavatelé;dodavatelé;;:;;;
321 0001                                    0000000012219 ;Dodavatelé;dodavatelé;;:;;;
321 0100                                                  ;Dodavatelé;dodavazelé  k dlouhodobému majetku;;:;;;
321 0104                                    0000000013111 ;Dodavatelé;dodavatelé;;:;;;
321 0105                                    0000000003117 ;Dodavatelé;;;:;;;
321 0117                                    0000000012219 ;Dodavatelé;;;:;;;
331 0100                                                  ;Zaměstnanci;pracovníci;;:;;;
331 0221                                                  ;Zaměstnanci;DPP MIMO VÝLATNÍ PÁSKU;;:;;;
336 0201                                                  ;Sociální zabezpečení;SP srážka z platu zaměstnance;;:;;;
336 0211                                                  ;Sociální zabezpečení;SP z nákladů účetní jednotky;;:;;;
337 0101                                                  ;Zdravotní pojištění;zdravotní pojištění z platu;;:;;;
337 0111                                                  ;Zdravotní pojištění;zdravotní pojištění za zaměstnavatele;;:;;;
341 0362                                                  ;Daň z příjmů;DAŇ   ZA  OBEC;;:;;;
342 0111                                                  ;Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění;daň ostatní;;:;;;
342 0121                                                  ;Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění;daň DPP;;:;;;
345 0379                                                  ;Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce;ČL. PŘÍSPĚVEK;;:;;;
345 0391                                                  ;Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce;PENÁLE;;:;;;
345 0392                                                  ;Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce;;;:;;;
345 0399                                                  ;Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce;;;:;;;
346 0112                                                  ;Pohl. za vybranými ústředními vládními institucemi;ZE SR;;:;;;
348 0322                                    0000000014004 ;Pohledávky za vybranými místními vládními instituc;pohledávka za rozpočtem ÚSC;;:;;;
349 0331                                                  ;Závazky k vybraným místním vládním institucím;příspěvek PO;;:;;;



Lic: DF4B OrgNum: 0096                                       G I N I S   E x p r e s s   -   U C R                                                 List:     8 UCRSB309 01012016
IČO: 239356     - Obec Křečkov                                                                                                               
********************************************************************************************************************************************************************************
*                                                              Ú Č T O V Ý   R O Z V R H   R O K U   2016                                                                      *
********************************************************************************************************************************************************************************
SU    AU OdPa Pol  ZJ  Uz        Orj        Org           Popis z účtového rozvrhu

349 0529                                                  ;Závazky k vybraným místním vládním institucím;;;:;;;
349 0593                                                  ;Závazky k vybraným místním vládním institucím;DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST;;:;;;
374 0111                                    0000000098193 ;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;;;:;;;ZÁLOHA VOLBY
374 0112                                    0000000012219 ;Krátkodobé přijaté zálohy na transfery;záloha na dotace SK;;:;;;AKCE CHODNÍKY
377 0117                                                  ;Ostatní krátkodobé pohledávky;PŘEPLACENÁ FA;;:;;;
377 0131                                    0000000003639 ;Ostatní krátkodobé pohledávky;;;:;;;
377 0154                                                  ;Ostatní krátkodobé pohledávky;;;:;;;
377 0831                                    0000000052111 ;Ostatní krátkodobé pohledávky;PRODEJ POZEMKU;;:;;;
378 0131                                                  ;Ostatní krátkodobé závazky;;;:;;;
378 0138                                                  ;Ostatní krátkodobé závazky;ostatní krátkodobé závazky;;:;;;
378 0164                                                  ;Ostatní krátkodobé závazky;;;:;;;
381 0593                                                  ;Náklady příštích období;;;:;;;
383 0104                                                  ;Výdaje příštích období;;;:;;;
383 0362                                                  ;Výdaje příštích období;;;:;;;
383 0369                                                  ;Výdaje příštích období;;;:;;;
383 0371                                                  ;Výdaje příštích období;;;:;;;
384 0362                                                  ;Výnosy příštích období;DAŇ ZA OBEC;;:;;;
384 0365                                                  ;Výnosy příštích období;DAŇ ZA OBEC;;:;;;
388 0122                                    0000000012219 ;Dohadné účty aktivní;;;:;;;chodníky
389 0353                                    0000000005512 ;Dohadné účty pasivní;;;:;;;
389 0353                                    0000000006171 ;Dohadné účty pasivní;;;:;;;
389 0354                                    0000000000074 ;Dohadné účty pasivní;;;:;;;PARCELAS ČP 74
389 0354                                    0000000002321 ;Dohadné účty pasivní;;;:;;;KANALIZACE
389 0354                                    0000000003412 ;Dohadné účty pasivní;;;:;;;
389 0354                                    0000000003631 ;Dohadné účty pasivní;;;:;;;
389 0354                                    0000000005512 ;Dohadné účty pasivní;;;:;;;
389 0354                                    0000000006171 ;Dohadné účty pasivní;;;:;;;
401 0901                                                  ;Jmění účetní jednotky;převod SU 901 z roku 2009;;:;;;
401 0933                                                  ;Jmění účetní jednotky;převod SU 933 z roku 2009;;:;;;
401 0964                                                  ;Jmění účetní jednotky;převod SU 964 z roku 2009;;:;;;
401 0965                                                  ;Jmění účetní jednotky;převod SU 965 z roku 2009;;:;;;
403 0322                                    0000000012219 ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;INVESTIČNÍ DOTACE;;:;;;
403 0501                                    0000000002310 ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;;;:;;;
403 0501                                    0000000002321 ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;;;:;;;
403 0501                                    0000000012219 ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;;;:;;;
403 0901                                    0000000002310 ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;dotace na pořízení dlouhodobého majetku;;:;;;
403 0901                                    0000000002321 ;Transfery na pořízení dlouhodobého majetku;dotace na pořízení dlouhodobého majetku;;:;;;
406 0010                                                  ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;;;:;;;
406 0964                                                  ;Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody;;;:;;;
431 0315                                                  ;Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení;Výsledek hospodaření za rok 2015 - Hlavní čin.;;:;;;
432 0310                                                  ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;;;:;;;
432 0311                                                  ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;ROK 2011;;:;;;
432 0312                                                  ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;ROK 2012;;:;;;
432 0313                                                  ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;ROK 2013;;:;;;
432 0314                                                  ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;ROK 2014;;:;;;
432 0315                                                  ;Výsledek hospodaření předcház. účetních období;2015;;:;;;
459 0300                                                  ;Ostatní dlouhodobé závazky;;;:;;;
491 0000                                                  ;Počáteční účet rozvažný;;;:;;;
492 0000                                                  ;Konečný účet rozvažný;;;:;;;
493 0300                                                  ;Výsledek hospodaření běžného účetního období;Hlavní činnost;;:;;;
501 0331                                                  ;Spotřeba materiálu;;;:;;;
501 0332                                                  ;Spotřeba materiálu;materiál;;:;;;
501 0334                                                  ;Spotřeba materiálu;;;:;;;
501 0336                                                  ;Spotřeba materiálu;spotřeba materiálu - publikace;;:;;;
501 0339                                                  ;Spotřeba materiálu;materiální náklady;;:;;;
501 0339                                    0000000012219 ;Spotřeba materiálu;materiální náklady;;:;;;akce chodníky
501 0339                                    0000000098193 ;Spotřeba materiálu;materiální náklady;;:;;;NÁKLADY VOLBY
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501 0356                                                  ;Spotřeba materiálu;PHM;;:;;;
501 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Spotřeba materiálu;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
502 0351                                                  ;Spotřeba energie;;;:;;;
502 0353                                                  ;Spotřeba energie;;;:;;;
502 0354                                                  ;Spotřeba energie;;;:;;;
502 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Spotřeba energie;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
504 0322                                                  ;Prodané zboží;popelnice;;:;;;
504 0338                                                  ;Prodané zboží;prodané zboží;;:;;;
504 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Prodané zboží;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
511 0371                                                  ;Opravy a udržování;opravy a udržování;;:;;;
511 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Opravy a udržování;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
512 0373                                                  ;Cestovné;cestovné;;:;;;
512 0373                                    0000000098193 ;Cestovné;cestovné;;:;;;NÁKLADY VOLBY
512 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Cestovné;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
513 0375                                                  ;Náklady na reprezentaci;;;:;;;
513 0375                                    0000000098193 ;Náklady na reprezentaci;;;:;;;NÁKLADY VOLBY
513 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Náklady na reprezentaci;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
518 0341                                                  ;Ostatní služby;;;:;;;
518 0361                                                  ;Ostatní služby;náklady  poštovné;;:;;;
518 0361                                    0000000098193 ;Ostatní služby;náklady  poštovné;;:;;;NÁKLADY VOLBY
518 0362                                                  ;Ostatní služby;náklady obce - telefonní poplatky;;:;;;
518 0363                                                  ;Ostatní služby;BANKOVNÍ POPLATKY;;:;;;
518 0364                                                  ;Ostatní služby;nájemné;;:;;;
518 0367                                                  ;Ostatní služby;školení;;:;;;
518 0368                                                  ;Ostatní služby;zpracování   dat;;:;;;
518 0369                                                  ;Ostatní služby;ostatní služby;;:;;;
518 0369                                    0000000098193 ;Ostatní služby;ostatní služby;;:;;;NÁKLADY VOLBY
518 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Ostatní služby;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
521 0311                                                  ;Mzdové náklady;;;:;;;
521 0621                                    0000000098193 ;Mzdové náklady;OON MZDY;;:;;;NÁKLADY VOLBY
521 0761                                                  ;Mzdové náklady;DPP MIMO VÝPLATNÍ PÁSKU;;:;;;
521 0761                                    0000000098193 ;Mzdové náklady;DPP MIMO VÝPLATNÍ PÁSKU;;:;;;NÁKLADY VOLBY
521 0823                                                  ;Mzdové náklady;mzdy zastupitelstvo obce;;:;;;
521 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Mzdové náklady;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
524 0331                                                  ;Zákonné sociální pojištění;SP organizace;;:;;;
524 0332                                                  ;Zákonné sociální pojištění;náklady ZP organizace;;:;;;
524 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Zákonné sociální pojištění;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
525 0338                                                  ;Jiné sociální pojištění;zákonné pojištění odpovědnosti zam. při PÚ;;:;;;
525 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Jiné sociální pojištění;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
543 0394                                                  ;Dary a jiná bezúplatná předání;dary;;:;;;
543 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Dary a jiná bezúplatná předání;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
549 0363                                                  ;Ostatní náklady z činnosti;pojištění majetku obce;;:;;;
549 0379                                                  ;Ostatní náklady z činnosti;ČL. PŘÍSPĚVEK;;:;;;
549 0399                                                  ;Ostatní náklady z činnosti;ostatní náklady z činnosti - přísp.na obědy důch.;;:;;;
549 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Ostatní náklady z činnosti;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
551 0319                                                  ;Odpisy dlouhodobého majetku;odpis k účtu  019;;:;;;
551 0321                                                  ;Odpisy dlouhodobého majetku;odpisy - stavby;;:;;;
551 0322                                                  ;Odpisy dlouhodobého majetku;ÚČET 022;;:;;;
551 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Odpisy dlouhodobého majetku;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
554 0331                                                  ;Prodané pozemky;;;:;;;
554 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Prodané pozemky;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
556 0315                                                  ;Tvorba a zúčtování opravných položek;;;:;;;
556 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Tvorba a zúčtování opravných položek;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
558 0337                                                  ;Náklady z drobného dlouhodobého majetku;DROBNÝ MAJERTEK;;:;;;
558 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Náklady z drobného dlouhodobého majetku;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
572 0331                                                  ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;příspěvkek PO;;:;;;
572 0390                                                  ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;finanční dar;;:;;;
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572 0391                                                  ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;;;:;;;
572 0392                                                  ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;PŘÍSPĚVEK, PENĚŽNÍ DARY;;:;;;
572 0399                                                  ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ;;:;;;
572 0529                                                  ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;;;:;;;
572 0593                                                  ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;OPRAVNÍ OBSLUŽNOST;;:;;;
572 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Náklady vybr.místních vládních institucí na transf;HČ - Závěrečný zápis;;
                                                          :;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
591 0365                                                  ;Daň z příjmů;DAŇ ZA OBEC;;:;;;
591 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Daň z příjmů;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
595 0362                                                  ;Dodatečné odvody daně z příjmů;;;:;;;
595 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Dodatečné odvody daně z příjmů;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
602 0311                                                  ;Výnosy z prodeje služeb;výnosy ze služeb;;:;;;
602 0345                                                  ;Výnosy z prodeje služeb;PŮJČOVNÉ - TRAKTOR, DŘEVO;;:;;;
602 0399                                                  ;Výnosy z prodeje služeb;ples;;:;;;
602 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy z prodeje služeb;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
603 0321                                                  ;Výnosy z pronájmu;výnosy z pronájmu pozemků;;:;;;
603 0323                                                  ;Výnosy z pronájmu;nájemné;;:;;;
603 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy z pronájmu;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
604 0312                                                  ;Výnosy z prodaného zboží;výnosy z prodaného zboží;;:;;;
604 0322                                                  ;Výnosy z prodaného zboží;popelnice;;:;;;
604 0338                                                  ;Výnosy z prodaného zboží;prodej knih;;:;;;
604 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy z prodaného zboží;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
605 0361                                                  ;Výnosy ze správních poplatků;správní poplatky;;:;;;
605 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy ze správních poplatků;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
606 0340                                                  ;Výnosy z místních poplatků;odpady;;:;;;
606 0341                                                  ;Výnosy z místních poplatků;místní poplatky pes;;:;;;
606 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy z místních poplatků;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
647 0331                                                  ;Výnosy z prodeje pozemků;;;:;;;
647 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy z prodeje pozemků;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
649 0325                                                  ;Ostatní výnosy z činnosti;ODMĚNA  ZA TŘÍDĚNÝ ODPAD;;:;;;
649 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Ostatní výnosy z činnosti;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
662 0341                                                  ;Úroky;výnosy z  úroku;;:;;;
662 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Úroky;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
672 0311                                                  ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;;;:;;;
672 0312                                                  ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;dotace ze SR;;:;;;
672 0322                                                  ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;dotace SK;;:;;;
672 0700                                                  ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;časové rozlišení v  souvislosti s odpisováním;;:;;;
672 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf;HČ - Závěrečný zápis;;
                                                          :;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
681 0311                                                  ;Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob;;;:;;;
681 0312                                                  ;Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob;;;:;;;
681 0313                                                  ;Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob;;;:;;;
681 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob;HČ - Závěrečný zápis;;
                                                          :;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
682 0321                                                  ;Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob;;;:;;;
682 0322                                                  ;Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob;daň za obec;;:;;;
682 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob;HČ - Závěrečný zápis;;
                                                          :;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
684 0311                                                  ;Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty;;;:;;;
684 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
686 0311                                                  ;Výnosy ze sdílených majetkových daní;MAJETKOVÉ DANĚ;;:;;;
686 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy ze sdílených majetkových daní;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
688 0351                                                  ;Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků;podíl na výnosu odvodu z loterií a VHP;;:;;;
688 0999               999999999 9999999999 9999999999999 ;Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků;HČ - Závěrečný zápis;;:;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis;Závěrečný zápis
902 0971                                                  ;Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek;jiný drobný  dlouhodobý   hmotný majetek;;:;;;
902 0971                                    0000000000002 ;Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek;jiný drobný  dlouhodobý   hmotný majetek;;:;;;pohledávka - krádež
902 0971                                    0000000005134 ;Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek;jiný drobný  dlouhodobý   hmotný majetek;;:;;;STEJNOKROJE SDH
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902 0973                                    0000000006171 ;Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek;;;:;;;
909 0022                                                  ;Ostatní majetek;ZŠ PŘEDANÝ MAJETEK;;:;;;
909 0028                                                  ;Ostatní majetek;;;:;;;
909 0325                                                  ;Ostatní majetek;POROSTY;;:;;;
909 0971                                                  ;Ostatní majetek;ostatní majetek;;:;;;
915 0001                                    0000000002219 ;Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.;ROP;;:;;;SCHVÁLENÁ DOTACE CHODNÍKY
915 0002                                    0000000013111 ;Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transf.;PDROZVAHA DOTACE;;:;;;AKCE PŘÍSTVBA ZŠ- MŠ KŘEČKOV
999 0000                                                  ;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;;;:;;;
999 0902                                                  ;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k SU 902;;:;;;
999 0902                                    0000000005134 ;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k SU 902;;:;;;
999 0902                                    0000000006171 ;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k SU 902;;:;;;
999 0909                                                  ;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k SU 909;;:;;;
999 0915                                    0000000002219 ;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k SU 915;;:;;;
999 0915                                    0000000013111 ;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;vyrovnávací účet k SU 915;;:;;;
999 0999                                                  ;Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům;doplnění podvojnosti pro nevyrovnané účetní operac;;:;;;

                  H ME DE DOKLAD    SU    AU ODPA POL  ZJ  UZ        ORJ        ORG
Zadaná maska od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 0000000000 0000000000000
             do : * ** ** 000000100 100 **** **** **** *** ********* 0000010000 0001000000000


