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Dlouhdobé pijalé pújóeié prcíiedky (+)

uh€zené sp álky dlouhon přFtýó půrek c)
změná sláv! dlolhod prcslř na bán* údla.h(ri)
Akl dlólhod. ooďáce íizeni kvidlý-ořiimý(+)

Akl !d]ou hod opela.é ilzen] l kvid iy výdaje()

Kláliodobé v}dané dluhop sy (l)
UhÉžeié šp á(y kldkod W& ný.h d ! hópjšŮ (-)
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2&1 . sp ál' pi].€ných prcslřed*ú od obci
242 . sp áky pú]čených pmdiedrů od kajLi
24.43 . sp dky pi]jČených prcdfudki od reg oia n .h

EřeiDých rozpodlů úémni údné
4i2].Neinvgdópiir3lgl€nsleryodobci
4122'Neňýen'ópli]álétáiďéÍyÓdkarú
4J23Nehve§iúpiiralétanďeryodÍegonan.h

4119, osbhi rehre§ hi pi ]alé lžNíeíy d

'Á137.Pi3vodym.ziía|ulám]mmésly
lhln pláhóoá]ej.h měí*ymiobvodynebo

4rr1_ Nslični přlalá t síeryodóc
1212, iv*lifu i p ilaig taBÍery od kÍa]Ú

12* _ ry*lifui ď'ai,Á k íéíyodrcgioiáiich€d

a or, íÉnJery piiálé ž úžeň jnéhookAq]
aOz5 sp dky pi]ených prcslÉd*ú pilalý.h ž

územ] ] iéňo ókes
zJ 023 . Tí.isiely pirjale z územ i ného ka]€
zJ 02' . sp álky pi]]&iých pío9liédků pilalý.h z

PŘIJMYCELKÉMPO XONSOLOAÓl

TŘ|DA6 GPTÁLoVÉ VlOfuE

5313 Ne nveí čii taNlély kájůň

'5.45. PiéVody v adnim ío4oólovýň úilrm
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(h m PÉhoÚ]e]ch mésEkýň obvody iebo
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5363. Výd6léu inan.n hoqpořádáiiminuych d

564l. Neinv.íói púnéné Fýigďy ob!]m
5612. NejnÝéíči púj.ené úoíládky kGiúm
sa Neh€íú púj&é pícídky €qmániň

5649 , oýahj ne iv*li.i púj.ené proílédky

6e, Nsl init §faly ka]im
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