
závěřečnÝ účct

dobrcvolného svuku obcivodoÝodv B kanalizace Bílovicko za rok 20]7

HÓspodď.ni svuku Še vm. 2017 ídilo roŽloÓjéfo' keď byl Ňhvá|en valnou hrňadou dn.
24'll,2016 jato qŤovnaný ve rýši 5 ó10 ó00'. Kč' ÚpEvou .oŽ!oč|u byl! béhem mku upaleíy
r2po.lovú. posťcdky na výši 5 749 ?00.. (ě,

Úpmvou Č']. schvá|enou vH dne 14 ] l 20 l 7' byl m7.p.čet na{den o l ]9 1oo'. Kč a byl o!ět jako
výo\fuý vť Úšj 5 7'19 70o, Kč' K nejvěciň zněÍáň dď|Ó ! navýšmi ýdojl) .r opns kÚ!I'a.e
v Kďicích' ptiěchž došlo i k '!výŠoí přijmú o přispěv.k obce Ktricc !a futo oPnW' DáI. Ý jedná|Ó
Ó snižÚi odlod! deě PPo oprcti plánu a kló o ponižen| iNesico vě plispělku fu lovou kanalizaci
v íwicicb' kt€.á se z dúvodu blokee Děkleďch občďů odsunu|a do pijštiho roku

sl\aEč!: přijny vr(n 2017 ěinily 6 116 03ó.35 Kč lllíění 106,5ó 70) a Úd.je ěinny
2 4o3 53 6'63 Kč (llrěni no 84'74 %)' Filucován ím rc sklEčné výši 3 71 2 5 49'ó7 Kč (uh@.né sPláA)
úvěr[ i ňěná fim.í M BtD byl bzďl nczI pHjmy a Údaji tŤouá!.

s%k v B. 20l7 n.postýl nitomu ádnó ÍinMční prslř.dky ui '.obdŽel žndnou dolei.

vee 2017 p.tBč.vol svuck vc splítkác! dvou úvěó od cs' o's. Na ťMcování pojeklu
''trlruiíklcc Čov Biloúce Lsv.'. bylo v rcce 20l' sPlakno 2 l00 00o'. Kč a celý ú!& byl spla.o
k ]0.6'2017' Druný úvěr 'a srovbu ',okoíěcni splďlové kbaliacc v obci Kmicď., hcrý byl ! rc@
2014 če'!án É l''1ši l 327 043,28 Kč a vIce Již čcaá! nebude' sbÝba by|a dotoíč@l a dofr@cován!'
byl v @ 2017 8plaM v. Úši 8L] 3]4'. Kě ! v přjšdn fue zbtsd dtadil 393 709'28 Kč' uv& jc

sYazt byI voc.20]7 plál.m DPH'

sbv fi.Mč.jcb pMli.dl(ů ! 3l - L220l7 ú. BÚ byl 923 105,64 Kč.
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