
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sídlo:  Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy

Obec Hřibojedy00581011

sestavená k 31.12.2020

IČO: Název:

Kontaktní osoba: Dagmar Míková, dasamikova@centrum.cz, 776831071

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)A.1.

Nemáme informace, že by došlo k porušení principu nepřerušovaného trvání účetní jednotky.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)A.2.

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,
především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2014. Implementovali jsme změny od 1.1.2014 v důsledku vyhlášky
410/2009 Sb.v platném znění.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)A.3.

Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové
skladbě. Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou (podnikatelskou) činnost. Pronájem pozemků, pronájem
nebytových prostor, prodej zboží, hospodaření v lesích a další drobné příjmy z vlastní činnosti účetní jednotky nenaplňují
znaky podnikání, jelikož nejsou realizovány za účelem dosažení zisku, a proto jsou součástí hlavní činnosti. Účetní
jednotka nehospodaří s cizími (mimo úvěr od ČS,a.s. ke dni 31.12.2014 ve výši 1.599.968Kč, který řádně splácí v
měsíční výši splátky 11.112Kč) nebo sdruženými prostředky.
Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka  tvoří opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po
splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb. Tyto opravné položky jsou tvořeny vždy k
rozvahovému dni. Jiné opravné položky a rezervy účetní jednotka netvoří.
Časové rozlišení: Náklady a výnosy týkající se běžného účetního období účetní jednotka časově nerozlišuje s výjimkou
plateb charakteru záloh na el. energii a plyn. Časové rozlišení je prováděno pouze u významných položek dle vnitřní
směrnice. 
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka  odepisuje majetek dle ČÚS 708, dle
vnitřní směrnice a zvolila způsob rovnoměrných odpisů. O účetních odpisech je účtováno ročně.
Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji:  Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou
hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu - tedy očekávanou prodejní cenou.Ocenění reálnou
hodnotou majetku určeného k prodeji a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou si
účetní jednotka stanovila na 260.tis.Kč.
Majetek bezúplatně předaný státem  je evidován v cenách dle evidence převodce v souladu s ČSÚ 708. Účetní jednotka
mimo akcií u ČS a.s. , nemá žádné majetkové podíly a jiný dlouhodobý finanční majetek. Přepočet údajů v cizí měně
nebyl realizován.Dlouhodobý nehmotný majetek: Dle § 11 vyhlášky 410/2009 Sb. LHP, povodňové plány, plány povodí a
energetické audity považuje účetní jednotka za provozní výdaj a na majetkových účtech je neeviduje, pokud nerozhodne
jinak nadřízený orgán nebo poskytovatel dotace (příspěvku) u konkrétních jednotlivých případů (např. územní plán).
Drobný DNM - s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 7 000,-- do 60 000,-- včetně. DDNM s
dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než Kč 7 000,--, jehož cena obvyklá se pohybuje v
hodnotě min. Kč 300,-- je evidován v podrozvaze na účtu 901.
Pozemky jako historický majetek převedený na účetní jednotku v roce 1992 - byly oceněny reprodukční pořizovací cenou
dle platných předpisů v letech 1996 - 1997.
Drobný DHM - s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 3 000,-- do 40 000,-- včetně. DDHM s
dobou použitelnosti delší než jeden rok a nižší pořizovací cenou než Kč 3 000,--, jehož cena obvyklá se pohybuje v
hodnotě min. Kč 300,-- je evidován v podrozvaze na účtu 902. Zásoby materiálu a zboží jsou účtovány způsobem "A" .
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Podr.

účet

Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4.

359 210,27 351 589,47 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.

5 760,00 5 760,00 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

333 450,27 325 829,47 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

-     -     Vyřazené pohledávky 9053.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122.

-     -     Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233.

-     -     Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266.

-     -     Další podmíněné pohledávkyP.IV.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438.

-     -     Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449.

-     -     Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94812.

-     -     Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688.

-     -     Další podmíněné závazkyP.VII.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744.

-     -     Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní      978

5.

-     -     Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

6.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      981

7.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      982

8.

9.

10.

-     -     Vyřazené závazky 9064.

20 000,00 20 000,00 Ostatní majetek 9095.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9133.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9144.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů      9155.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů      9166.

1 014 403,50 -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      P.V.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů      9511.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů      9522.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9533.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9544.

1 014 403,50 -     Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů      9555.

-     -     Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      9566.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      983

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      984

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      985

11.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      986

12.

-     -     Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účtyP.VIII.

1 373 613,77 351 589,47 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9911.

-     -     Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9933.

-     -     Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9944.

13.

14.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)A.5.

Jsou tvořeny OP k pohledávce VFA 5008 9600Kč ( 3.000Kč splaceno, zbývá 6600Kč). Je tvořena OP.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)A.6.

 
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční
situaci účetní jednotky.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)B.1.

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční
situaci účetní jednotky

Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)B.2.

 Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)B.3.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

-     340 000,00 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

967 056,88 923 740,41 Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislostiC.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" 
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

C.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.

účetní jednotka neeviduje0,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.

541 523,00

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m   (ČÍSLO)D.3.

30 866 811,00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.

0,00

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem   (ČÍSLO)D.5.

0,00

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným
způsobem (ČÍSLO)

D.6.

0,00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.

Doplňující informace ČástkaK položce

Materiál na skladě-roury, trubkyB.I.2. 77 045,00

Dlouhodobý úvěr ve výši 2mil.Kč od ČS a.s. z roku 2011, je řádně splácen v
měsíční výši 11.112Kč, poslední splátka bude 20.12.2026

D.II.1. 799 904,00

předpis záloh za vodu + předpis energiíD.III.37. 352 060,00

KS pokladny 2020B.III.17. 67 263,00

KS fond na obnovu vodovoduB.III.12. 292 940,00

VH běžného obdobíC.III.1. -1 423 943,00

vratka volby UZ 98193D.III.32. 18 753,00

exekuce VPPD.III.38. 1 561,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce

Drobný materiál na údržbu, kancel.potřeby, úklidové prostředky, tonery,barvy,
drogistické zboží, aj.

A.I.1. 305 123,00

Spotřeba energieA.I.2. 456 510,00

Dárkové balíčky pro seniory,občerstveníA.I.10. 18 808,00

 Internet,telefon,školení, ostraha objektu, účetnictví, programové aktualizace
atd.

A.I.12. 1 916 477,00

Mzdové náklady - dohody,HPP,VPPA.I.13. 1 238 171,00

prodej dřevaB.I.1. 489 654,00

VFA za vodné
členské příspěvky do knihovny

B.I.2. 434 248,00

pachtovné - pronájmy pozemkůB.I.3. 25 221,00

prodej povolenek k vjezduB.I.6. 20 110,00

EKOKOM, sečení v obci občanům, práce obecního zaměstnance pro RT
služby

B.I.17. 130 695,00

výnosy ze správních poplatků-legalizace, výpisy z RT apod.B.I.5. 3 390,00

sdílené daněB.V. 1 851 889,00

poplatky za odpadyB.I.8. 110 507,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

281 651,40 Počáteční stav fonduG.I.

80 000,00 Tvorba fonduG.II.

-     Přebytky hospodaření z minulých let1.

-     Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.

80 000,00 Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

68 711,00 Čerpání fonduG.III.

292 940,40 Konečný stav fonduG.IV.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Ostatní fondy

-     Ostatní tvorba fondu4.

Strana

12 z 16

14.01.2021

9:47:07
Z dat systému GINIS Express vytiskl Dagmar Míková

Finanční okruhy - Účetnictví 7.00.2 (Hřibojedy), verze: 2020.01.D



Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

79 531 277,70 11 871 760,00 StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

-     -     Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

2 055 013,00 971 056,00 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

-     -     Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

17 140 821,96 3 710 827,00 

Jiné inženýrské sítě

G.4.

55 550 780,94 5 803 261,00 

Ostatní stavby

G.5.

4 784 661,80 1 386 616,00 G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

67 659 517,70 69 228 949,70 

NETTO

-     -     

1 083 957,00 1 112 548,00 

-     -     

13 429 994,96 13 703 108,96 

49 747 519,94 50 889 562,94 

3 398 045,80 3 523 729,80 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahyG.

6 264 013,67 -     PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

61 993,80 -     Stavební pozemkyH.1.

3 289 392,65 -     Lesní pozemkyH.2.

407 015,35 -     Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

1 851 397,67 -     

Ostatní pozemky

H.4.

654 214,20 -     H.5.

Zastavěná plocha

6 264 013,67 6 264 013,67 

NETTO

61 993,80 61 993,80 

3 289 392,65 3 289 392,65 

407 015,35 407 015,35 

1 851 397,67 1 851 397,67 

654 214,20 654 214,20 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Pozemky

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahyH.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.

-     -     Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty

I.

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.

-     -     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1.

-     -     Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty

J.

-     -     Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Hřibojedy00581011

sestaveno k 31.12.2020

IČO: Název:

Sídlo:  Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy

Kontaktní osoba: Dagmar Míková, dasamikova@centrum.cz, 776831071

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Hřibojedy00581011

sestaveno k 31.12.2020

IČO: Název:

Sídlo:  Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy

Kontaktní osoba: Dagmar Míková, dasamikova@centrum.cz, 776831071

Druh

proj.
Projekt

Datum uzavření

smlouvy

Dodavatel

1 2

Obchodní firma IČO
Rok

zahájení

Rok

ukončení

Ocenění

pořizovaného

majetku

dle smlouvy t-4 t-3

3 4 5 6 7 8 9 10

t-2 t-1

11 12

Celkem

13

Stavební fáze

Základní údaje

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

KonecPočátek t-4

v tom:

14 15

Výdaje na

pořízení majetku

t-3 Výdaje na

pořízení majetku

t-2 Výdaje na

pořízení majetku

t-4 Výdaje na

pořízení majetku

16 17 18 19 20 21 22 23

Výdaje na 

pořízení majetku

celkem

24

v tom:

Platby za dostupnost

v tom:v tom:

t-4 t-3

25 26

t-2 t-1

27 28

Celkem

29

Další platby a plnění zadavatele

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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