
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sídlo:  Hlubočany čp. 22, 682 01 Hlubočany

Obec Hlubočany00372072

sestavená k 31.12.2021

IČO: Název:

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Pecinová, obechlubocany@seznam.cz, 603568896

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním
období. Žádná činnost není omezena.

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

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK
Účetní jednotka provozuje pouze hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb.
O zásobách  se účtuje způsobem A
O opravných položkách se účtuje až k 31.12. daného účetního období
Odpisování majetku je prováděno rovnoměrně, o odpisech se účtuje čtvrtletně
Účtování fondů -  není zřízen žádný fond
Přecenění na reálnou hodnotu se užívá při prodeji nebo koupi majetku nad 250 000 Kč,( při operacích nejvýhodnějších
pro účetní jednotku) 
Poskytování krátkodobých záloh na trasfery spolkům působícím v obci ( do konce účetního období),
Případné snížení dolní hranice drobných majetků nebylo použito
Rezervy k pokrytí významného zvýšení nákladů a závazků nebyly vytvořeny
Nebyly vytvořeny žádné specifické postupy účtování uvnitř účetní jednotky
O nalezeném majetku nebylo účtováno, takový se v tomto účetním období neobjevil
 
O opravných položkách k pohledávkám nebylo účtováno
 
O rezervách jsme neúčtovali
Časové rozlišení - účtováno ke dni 31.12. 
 
Dohadné účty - účtováno v souvislosti se zálohami na energie - vyúčtování plynu a elektrické energie 
 
O kurzových rozdílech neúčtujeme

Strana

1 z 14

13.05.2022

8:03:55
Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Jaroslava Pecinová

Finanční okruhy - Účetnictví 7.06.0 (hlubocany_ou), verze: 2022.01.D



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.

47 509,00 47 509,00 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.

-     -     Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

47 509,00 47 509,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

-     -     Vyřazené pohledávky 9053.

-     629 737,00 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.

-     -     Ostatní majetek 9095.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9133.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9144.

-     629 737,00 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů      9155.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů      9166.

-     -     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.

-     -     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.

47 509,00 677 246,00 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.

obce se netýká

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní 
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.

U účetní jednotky daná situace nenastala

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

Územní samosprávná celek není příspěvkovou organizací a proto se tato informace netýká naší 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)

679 737,00 1 803 518,00 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

98 595,57 70 126,27 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.

netýká se naší účetní jednotky0,00

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

0,00

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

0,00

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

Na účtu 019 DNM ke dni 30.9.2021 nic nového neúčtováno.Na tomto účtu
veden pouze Územní plán

A.I.6 185 440,00

Na účtu 041 Nedokončený DNM: účtováno o Změně č.1 Územního plánuA.I.7 98 000,00

Na účtu 021 k 31.12.2021 účtováno zařazení do užívání "Rekreační plocha
Terešov" ve výši 966 036,44 Kč, bezúplatné nabytí prodloužení vodovodního
řadu ve výši 252 000 Kč, TZ rozšíření jídelny MŠ ve výši 783 976Kč.

A.II.3 52 309 520,14

Na účtu 022 k 31.12.2021 účtováno o vyřazení majetku likvidací - nábytek
kancelář starosty

A.II.4 4 032 370,59

Na účtu 028 DDHM :účtováno, pořízena pila STIHL v hodnotě 16 000 Kč,
nábytek kancelář starosty ve výši 129172 Kč, vybavení JSDH ve výši 65
269,58Kč.

A.II.6 1 835 340,11

Na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účtováno:   je zde
veden projekt odkanalizování obce v hodnotě 1 390 638,20 Kč, PD hřiště ZŠ
v hodnotě 6050 Kč, PD Cyklostezka v hodnotě 388 335 Kč, nákup traktoru 
21 780 Kč, dětské hřiště 6050Kč, multifunkční hřiště 6050 Kč.

A.II.8 1 819 903,20

Na účtu 69: Ostatní dlouhodobý finanční majetek: neúčtovánoA.III.6 2 478 307,00

Na účtu 311 Odběratelé: účtováno, zachyceny dosud neuhrazené
pohledávky

B.II.1 4 870,00

Na účtu 314: Krátkodobé poskytnuté zálohy:  účtováno o zálohách na
energie

B.II.4 247 890,00

Na účtu 244 Termínované vklady krátkodobé: termínovaný vklad u ČNBB.III.4 4 000 000,00

na účtu 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku : účtováno o dotaci
MMR na akci Rekreační plocha Terešov ve výši 629 737 Kč, dotace JMK -
Změna PD Cukrovarská cyklostezka ve výši 50 000Kč.

C.I.3 3 713 780,62

Na účtu 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Dotace JMK - PD na
výstavbu kanalizace.

D.II.8 450 000,00

Na účtu 331 Zaměstnanci: účtováno o závazku na výplatu mezd
zaměstnanců za prosinec 2021

D.III.10 140 915,00

Na účtu 336 Sociální zabezpečení: účtováno o závazku na odvod sociálního
pojištění z mezd za měsíc prosinec 2021.

D.III.12 44 774,00

Na účtu 337 Zdravotní pojištěníí: účtováno o závazku na odvod zdravotního
pojištění z mezd za měsíc prosinec 2021.

D.III.13 21 608,00

Na účtu 341 Daň z příjmů: účtováno o závazku daně z příjmů obce za rok
2021

D.III.15 1 827 230,00

Na účtu 342 Ostatní daně a poplatkyí: účtováno o závazku na daň zálohovou
z mezd za měsíc prosinec 2021.

D.III.16 13 045,00

Na účtu 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: účtováno o dotacích -
vratka dotace na volby

D.III.32 10 988,72
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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

Na účtu 527 - Zákonné sociální náklady - náklady na stravenkový paušál pro
zaměstnance

A.I.16 54 240,00

Na účtu 538 - Jiné daně a poplatky: návrhy na vklad do KN, správní poplatky,
dálniční známka

A.I.20 7 810,00

Na účtu 557 - Náklady z vyřazených pohledáveki - prominutí dluhu na
nájemném pohostinství v souvislosti s opatřeními COVID-19

A.I.34 25 000,00

Na účtu 561 - Prodané cenné papíry a podíly: prodej CP AmundiA.II.1 1 505 649,50

Na účtu 572 - Náklady obce na transfery - provozní zál. ZŠ MŠ Hlubočany
530 000,-Kč, přestupky MěÚ Vyškov 1700,-Kč
Sdružení Větrník- příspěvek na rok 2021-  120 000 Kč, předfinancování akce
OPŽP - 195 909,74 Kč, pomoc obcím postiženým tornádem 66 350Kč, Obec
Kučerov inv. dotace 50 000 Kč, dotace spolkům obce 135 000 Kč.

A.III.2 1 098 959,74

Na účtu 606 - Výnosy z místních poplatků: účtováno o poplatcích za odpad,
za psa a pronájem veřejného prostranství

B.I.6 274 356,00

Na účtu 646- Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku: účtováno o
prodeji kompostérů

B.I.14 22 500,00

Na účtu 647 - Výnosy z prodeje pozemků - účtováno o prodeji pozemkůB.I.15 597 300,00

Na účtu 661- Výnosy z prodeje cených papírů a podílů: účtováno o prodeji
CP AMUNDI

B.II.1 1 502 721,57

Na účtu 664- Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - účtováno, prodej
pozemku

B.II.4 318 882,09

Na účtu 521 - Mzdové náklady: účtováno o mzdách za  rok 2021, počet
pracovníků  - 4, starosta uvolněný, místostarosta neuvolněný - hrubá
odměna 10 000,-Kč, ostatní členové zastupitelstva 1000 Kč měsíčně

A.I.13 1 832 348,00

Na účtu 524 - Zákonné sociální a zdravotní odvody: účtováno  za organizaci
za rok 2021

A.I.14 533 515,00

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce

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

-     Počáteční stav fonduG.I.

-     Tvorba fonduG.II.

-     Přebytky hospodaření z minulých let1.

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

-     Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

-     Čerpání fonduG.III.

-     Konečný stav fonduG.IV.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Ostatní fondy

-     Ostatní tvorba fondu4.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

52 309 520,14 12 713 865,00 StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

81 583,00 52 027,00 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

3 903 944,92 1 421 888,00 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

4 011 690,50 679 294,00 Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

17 546 610,36 4 880 690,00 

Jiné inženýrské sítě

G.4.

12 277 715,83 2 281 522,00 

Ostatní stavby

G.5.

14 487 975,53 3 398 444,00 G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

39 595 655,14 38 452 364,70 

NETTO

29 556,00 30 340,00 

2 482 056,92 1 722 344,92 

3 332 396,50 3 380 024,50 

12 665 920,36 12 966 088,36 

9 996 193,83 9 965 862,83 

11 089 531,53 10 387 704,09 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

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

10 605 985,67 -     PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

-     -     Stavební pozemkyH.1.

193 882,89 -     Lesní pozemkyH.2.

1 276 523,27 -     Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

471 167,39 -     

Ostatní pozemky

H.4.

8 664 412,12 -     H.5.

Zastavěná plocha

10 605 985,67 9 314 585,37 

NETTO

-     -     

193 882,89 193 882,89 

1 276 523,27 1 277 123,87 

471 167,39 516 117,98 

8 664 412,12 7 327 460,63 

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.

318 882,09 8 644,35 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.

318 882,09 8 644,35 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 Hlubočany00372072

sestaveno k 31.12.2021

IČO: Název:

Sídlo:  Hlubočany čp. 22, 682 01 Hlubočany

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Pecinová, obechlubocany@seznam.cz, 603568896

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 Hlubočany00372072

sestaveno k 31.12.2021

IČO: Název:

Sídlo:  Hlubočany čp. 22, 682 01 Hlubočany

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Pecinová, obechlubocany@seznam.cz, 603568896

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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