Ucence:
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XCRGUPXA

/ PYA (22092015/27012015)

PŘílOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná mista)

Sestavená

Sídlo

k rozvahovému

ůčetní

Období:

12 I 2015

ICO:

00544540

Název:

Obec Trebetice

dni 31. prosínci

1 @U=721.

2015

jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Třebětice

obec

Třebětice

obec

=sc. pošta

769 01 Holešov

=sc,

ulice, č.p.

51

Údaje o organizaci

Kontaktní

pošta

Předmět podnikání

identifikační číslo

00544540

právni forma

ÚSC

zřizovatel

Krajský

hlavni činnost
vedlejší činnost

úřad Zlínského

CZ-NACE

kraje

údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

573396961

Bc

fax
e-mail

obec@trebetice.cz

WNVV stránky

www.trebetice.cz

Osoba odpovědná
Ludmila

sestavení

10.022016

10h33m 7s

1:"

ETICE

r.E ~ 1

76 01 OLESOV
IČO 00544540

za účetnictví

Statutární

Stratilová

zástupce
Čestmír Stratil

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
Okamžik

"i-

TREBĚT

Podpisový záznam statutárniho
orgánu

(datum, čas): 10.02.2016, 10h33m 7s
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Licence: DSBD

X_CRGUPXA / PXA

(22092015/27012015)

PŘílOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.

Období:

12 I 2015

ICO:

00544540

Název:

Obec Trebetice

1 @U=721.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví Č. 410/2009 Sb. a vyhlášky Č. 383/2009 Sb. s účinností od
1.1.2015.Mění se název účtu 342 na "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná penežitá plnění" i jeho obsahové vymezení, ruší se účet 371, 372 a zařazuje se nový účet 375 "Zprostředkování
krátkodobých transferů". Ruší se účet 396, 458,468 a zařazuje se nový účet 475 "Zprostředkování dlouhodobých transferů. Z důvodu zrušení části N.II Přílohy se ruší závazné analytiky účtu 521
Mzdové náklady a v této souvislosti se ruší také účet 790 Statistické údaje. Od 1.1. se přečíslovává a mění část podrozvahových účtů. Mění se také vykazování u věcných břemen a právo stavby.

A.l.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v
pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí čtvrtletní účetní odpisy. "Zbytková hodnota" majetku je stanovena na 0% z
ocenění dlouhodobého majetku, způsob odepisování je rovnoměmý.4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2015 nebyly realizovány v cizí
měně. Daň z příjmů právnických osob je v účetnictví účetní jednotky zaúčtována do nákladů a současně zobrazena jakový výnos přístího období prostřednictvím účtu 384. Územní plány považuje
úč. jednotka za nehmotný majetek, práva z titulu zřízení věcného břemene považuje účetní jednotka za hmotný majetek.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje
dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišuji vždy (energie) a to ve výši záloh a dále
účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročnimi rozdíly.

10.02.201610h11m42s
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A.4.

XCRGUPXA

Infonnace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtú v knize podrozvahových

účtů

ClsIo

Podrozvahový

poIotky

Majetek a závazky

901
902
905
906
909

2. Jiný drobný dlouhodobý

hmotný majetek

3. Vyřazené pohledávky
4. Vyřazené závazky
5. Ostatní majetek
P.l1.

Krátkodobé

podmíněné

pohledávky

z transferů

a krátkodobé

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancováni
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky
4. Krátkodobé

podmíněné

pohledávky

transferů

transferů

závazky z transferů

z důvodu

užívání majetku

jinou

podmíněné

pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
4. Dlouhodobé

podmíněné

pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
6. Dlouhodobé
P.IV.

podminěné

Další podmíněné

pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky
4. Dlouhodobé

majetku

z jiných smluv

podmíněné pohledávky z jiných smluv
podmíněné

7. Krátkodobé podminěné
8. Dlouhodobé

pohledávky ze sdílených daní
pohledávky

ze vztahu k jiným zdrojům

podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

9. Krátkodobé podmíněné

10. Dlouhodobé

podmíněné

úhrady pohledávek z přijatých zajištění
úhrady pohledávek z přijatých zajištění

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

12. Dlouhodobé
P.V.

Dlouhodobé

podmíněné
podmíněné

pohledávky
pohledávky

ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
z transferů

1. Dlouhodobé

podmíněné

2. Dlouhodobé

podmíněné závazky z předfinancování

10.02.2016

9h49m Os

1,00

921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948

majetku

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
6. Dlouhodobé

1,00

pohledávky

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
2. Dlouhodobé

1,00

osobou

1. Krátkodobé podminěné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
2. Dlouhodobé

1,00

911
912
913
914
915
916

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

Podmíněné

MINULÉ

závazky z transferů

transferů

transferů

ze zahraničnich

podmíněné závazky ze zahraničnich

6. Ostatní krátkodobé podminěné
P.1I1.

BE;žNE;

účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

ÚCETNloBDOBI

I------

úCet

Název po/otky

P.1.

/ PXA (22092015/27012015)

a dlouhodobé

pohledávky z předfinancování

podmíněné

závazky z transferů

951
952

transferů

transferů
Zpracováno

systémem

GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr.
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XCRGUPXA

.,OS8D

Infonnace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtú v knize podrozvahových

Podrozvahový

P.VI.

podmlněné

4. Dlouhodobé

pohledávky

ze zahraničních

podmíněné závazky ze zahraničních
podmíněné

6. Ostatni dlouhodobé

podmfněné závazky z transferů

závazky z důvodu

3. Krátkodobé
4. Dlouhodobé
5. Krátkodobé
6. Dlouhodobé

P.VII.

954
955
956

užívání cizího majetku

podmíněné závazky z finančního

leasingu

962

leasingu

podmíněné závazky z finančního
podminěné závazky z důvodu

961

leasingu

podmíněné závazky z operativního

963
964

leasingu

užlvání

cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu
8. Dlouhodobé

užíván!

cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

podmíněné závazky z důvodu užlvánl

Další podmíněné

cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého

podmíněné závazky z poskytnutých

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých
10. Dlouhodobé

968

973
974

podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a

7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých
8. Dlouhodobé

967

972

majetku

podmíněné závazky z jiných smluv

5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a
6. Dlouhodobé

966

971

majetku

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé

965

závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého
2. Dlouhodobé

podmíněné závazky z poskytnutých

další činn.moci zákonod,výkonné
další činn.moci zákonod,výkonné

garancí jednorázových

nebo soudní
nebo soudní

978
979
981
982

garancf jednorázových

983

garancí ostatních

984

garancí ostatních

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řfzení

985

12. Dlouhodobé

986

P.VIII.

Ostatnf

podmfněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

podmíněná

aktiva a ostatní

1. Ostatní krátkodobá podmíněná
2. Ostatní dlouhodobá

5. Vyrovnávací

10.02.2016

9h49m Os

podmíněná

pasiva a vyrovnávací

účty
991

aktiva

992

podmíněná aktiva

3. Ostatní krátkodobá podmíněná
4. Ostatní dlouhodobá

MINULt

953

pohledávky z transferů

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního
2. Dlouhodobé

transferů

transferů

5. Ostatní dlouhodobé
Podmíněné

ÚCETN! OBDOB!

účet

Název pofožky

3. Dlouhodobé

(22092015/27012015)

účtů

Cfs/o
pofožky

/ PXA

993

pasiva

994

podmfněná pasiva

účet k podrozvahovým

999

účtům

Zpracováno

systémem

GINIS Express - UCR GORDIC spol. sr. o.

1,00
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A.5.

XCRGUPXA / PXA (22092015/27012015)

Infonnace podle § 18 odst. 1 plsm. c) zákona

Cfs/o

ÚCETN! OBDOB!

pofotky

Název pofotky

B~NÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečeni
2. Splatné závazky veřejného zdravotního

a příspěvku na státni politiku zaměstanosti

pojištěni

---

MINU~

6244,00
7438,00

3. Evidované daňové nedoplatky u mistně příslušných finančních orgánů

10.02.2016

9h49m Os

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. sr. o.
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A.6.

XCRGUPXA

/ PXA (22092015/27012015)

Informace podle § 19 odst. 5 plsm. a) úkona

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

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 plsm. b) úkona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených

.8.

v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky .

Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2015 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovítostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápísu.

A.9.

Informace podle

66 odst. 8

~~----------~--------~--~----------------~~----------------~---------------------------

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

10.02.2016

9h49m Os

Zpracováno

systémem

GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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XCRGUPXA

_oSBo

/ PXA (22092015/27012015)

B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Syntetický

Člslo
položky

Nézev položky

8.1.

Poskytnuti

8.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

8.3.
8.4.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

10.02.2016

9h49m Os

úvěru zajištěné zajišťovacím

účet

---B~ŽN~

ÚČETNf OBoOBI
MINULÉ

364

převodem aktiva

Zpracováno

systémem

GINIS Express - UCR GORolC

spol. sr. o.
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_ oSBD

C.

XCRGUPXA

Doplňujlcllnformace k položkám rozvahy "C.I.1 Jměnl účetnl jednot

/ PXA (22092015/27012015)

"a "C.I.3. Transfery na poflzenl dlouhodobého majetku" ~

Člslo

~

----l

ÚČETNloBDOBI

položky

Název položky

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého

majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého

majetku ve věcné a časové souvislosti

10.02.2016

9h49m Os

B~ŽNÉ

Zpracováno

systémem

MINULÉ

158649,79

GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o.

156845,61

strana 7/17

XCRGUPXA

~. oSBD

O~. P~~~~~"~~vkla~u~~m~d~~~sH~m~h~m~e_~_u
0.00

0.2.

/ PXA (22092015/27012015)

~~_~

~

Účetní jednotka nemá náplň

Celková ~měra lesnlch pozemků s lesnlm porostem

0.00

0.3.

Výše oceněni celkové ~měry lesnlch pozemků s lesnlm porostem ve ~ši 57 Kč/m2

0.00

0.4.

Výměra lesnlch pozemků s lesnlm porostem oceněných jiným způsobem

0.00

0.5.

Výše oceněnllesnich

zemků s lesnlm porostem oceněných jiným způsobem

0.00

0.6.

Průměrná ~ie oceněni ~mě

16605.00

0.7.

Komentif k oceněni lesnich

zemků jiným způsobem

-----------------------------------------~

946485.00

10.02.2016 9h49m Os

Zpracováno

systémem

GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr.

o.
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J.OSBD

E.1.

XCRGUPXA

Doplňujlcllnformace k položkám rozva....
h"--

K oototce

Doplflujlcl

~_~_~_~

infonnace

/ PXA

(22092015/27012015)

_
Cástka

------------~----------------------------------------------------~------------------~

Nejsou významné hodnoty

10.02.2016

9h49m Os

Zpracováno

systémem

GINIS Express - UCR GORDIC spol. sr.

o.
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J.

E.2.

osaD

XCRGUPXA

/ PXA

(22092015/27012015)

Doplňujlcl Informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Kpolo~ce

Nejsou významné

10.02.2016

Částka

Ooplř/Ujfcf informace

9h49m Os

hodnoty

Zpracováno

systémem

GIN/S Express - UCR GOROIC spol. sr. O.
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.-d.

E.3.

osaD

XCRGUPXA

/ PXA (22092015/27012015)

DoplňuJlcl informace k položkám pfehledu o peněžnlch toclch
DoplflujTcl informace

Kpolotce

Cástka

Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz

10.02.2016

9h49m Os

Zpracováno

systémem

GINIS Express - UCR GORDIC

spol. sr. o.
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XCRGUPXA

Kpololce

/ PXA

(22092015/27012015)

Cástka

DoplflUj/cf informace

Účetní jednotka není povínna sestavit tento výkaz

10.02.2016 9h49m Os

Zpracováno

systémem GINlS Express - UCR GORDIC spol. sr. o.
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XCRGUPXA/PXA

F.

(22092015/27012015)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatnl fondy - územnl samosprávné celky
Polotka

Čfslo

B~Nt:

ÚČETN! OBDOB!

G.I.
G.l1.

G.l11.
G.IV.

10.02.2016 9h49m Os

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. sr. o.
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G.

XCRGUPXA/PXA

(22092015/27012015)

Stavby
ŮČETNf OBDOBf
BĚŽNÉ

Č's/o
položky

Název položky

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

14066105,62

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

351387,00

173617,00

177 770,00

186662,00

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

841449,50

360188,00

481 261,50

487565,50

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace

G.5.
G.6.

H.

Pozemk

4155300,36

NETTO

217580,50

a veřejné osvětlení

47425,00

9910805,26

170155,50

10298382,26

172 567,50

9269882,72

2277 910,00

6991972,72

7281 809,72

Jiné inženýrské sítě

1803340,10

575878,00

1227462,10

1264810,10

Ostatni stavby

1582465,80

720282,36

862183,44

904967,44

ŮČETNf OBDOBf
BĚŽNÉ

Č's/o
položky

Název položky

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

2991769,39

NETTO

2991769,39

2991 769,39

H.2.

Lesni pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

1834019,20

1 834 019,20

1 834 019,20

H.4.

Zastavěná

1084 596,64

1084 596,64

1084 596,64

H.5.

Ostatni pozemky

10.02.2016
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69574,95

plocha

69574,95

3578,60

Zpraccváno

systémem

GINIS Express - UCR GORDIC

3578,60

spol. sr. o.

69574,95

3578,60
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I. Doplňujlcllnformace

k položce "A.II.4. Náklad

z přeceněni reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

C/s/o
poIotky

(22092015/27012015)

ÚCETN! OBDOB!
MINU~

_N_~_ze_v-,-po_j_ot_ky,,-- _

I.

Náklady z přecenění

reálnou

hodnotou

1.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodejí podle § 64

1.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňujlcl informace k položce "8.11.4. Výnosy z pfeceněnl reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Clslo

ÚCETNloBDOBI

B~tN~

položky

Nézev položky
_....:..-_-

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

výnosy

z přeceněni

reálnou

MINUL~

hodnotou

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

10.02.2016

9h49m Os

Zpracov~no

systémem

GINIS Express - UCR GORDIC spol. sr. o.
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K.

XCRGUPXA

/ PXA (22092015/27012015)

Doplňujíci informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým

garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým

garancím ostatním

Poznámky
Clslo
sloupce

k vyplněni:
Poznámka
které ji bylo pfiděleno

1

IC je identifikačnl člslo osoby (člselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu),
jednotka IC osoby (ůčetn! jednotky), v jej/i prospéch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodnl jméno
je obchodnl firma.

3

IC je identifikačnl člslo osoby (člselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jI bylo pfiděleno
jednotka IC účetn! jednotky (účetnl jednotky), za jejll závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodnl jméno
je obchodnl firma.

5

Datumem poskytnuti garance se rozuml jejl zachycenI v podrozvaze. Okaml:ikem vzniku podmlněného závazku se rozum I den poskytnuti
směnky), nenl-Ii dohodnuto jinak, podpisu záručnllistiny,
scnvélen! zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou.

ůčetnt jednotky,

ůčetn! jednotky,

v jej/I: prospéch

byla garance poskytnuta.

Ceským statistickým

Název pfedstavuje

za jejli závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje

či poslednlmu

Vý!;e zaji!;těné pohledávky

7

Den a městc ůčetnino obdobl, za které je sestavována ůčetnt závěrka, a v něm: do!;lo k plnénl vyplývaj/clmu
garance, neboť dlužnlk nenl schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Cástka uhrazené pohledávky

9

Souhro dosavadnlch

10

Učetn! jednotka

10.02.2016

9h49m Os

z titulu

rozvahovému

uvede čls/o dle následuj/clho

ručitelem)

z titulu

omečent,

ůčetn! jednotka

úfadem, Obchodnlm

pod kterým ůčetnl jednotka

rejstflkem
provozuje
rejstfíkem
provozuje

plsemného

nebo livnostenskýmúfadem.
svoji činnost. Obchodnlm
nebo iivnostenskýmúfadem
svoji činnost Obchodnlm

prohlá!;enl

IC by mělo být unikátnl.
jménem

ůčetnt jednotky

zapsané do obchodnlho

IC by mělo být unikátnl.
jménem

účetnt jednotky

ručitele vefiteli oručent za závazky dlulnlka

V tomto sloupci uvede účetnl
rejstflku

V tomto sloupci uvede ůčetnl

zapsáné do obchodnlho

rejstflku

vůči věfiteli (včetně podpisu avalu

dni.

ručen! či záruky v ůčetnim obdobl,

plněnI (úhrad realizovaných

pod kterým

Ceským statistickým

6

k aktuálnlmu

oznečenl.

úfadem. Obchodnlm

za

které je sestavována

konkrétnlho

výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky),

z garance. Plněn lm se rozum I realizace garance. neboli úplnéCi částečné pfevzetl dluhu za původnlho

dlužnlka z titulu poskytnuté

podrozvaha.

ručenl či záruky.

úvěry, návratné tinencnt výpomoci,

Zpracováno

systémem

2 - Dluhové cenné paplry (včetně směnek), 3 - Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobé závazky.

G/NIS Express - UCR GORDIC spol. sr.

o.
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L.

(22092015/27012015)

Doplňujicl informace o projektech partnerstvi vefejného a soukromého sektoru

Poznámky

k vyplněni:

Císlo sloupce

Poznámka

1

Clslo a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Věstnlku vefejných

2

Podle charakteru stužet: které jsou pfedmětem vefejné zakázky, uvede úl!etnl jednotka odpovldajlcl
nakládáni s odpady, 0- Sociálnl slulby, E - Zdravotnické slulby, F - Teplo, energie, G - Ostatnl.

e ss r

Pfedpokládaný

9 až 12
13
14 a 15

nebo skutel!ný

rok ukonl!enl stavby, pokud je stavba

na poflzenl

Skutel!né náklady na pofízenl

majetku v celkové vý!§i od uzavfenl

Rok zahájeni

a

majetku v jednotlivých

rok okoncent plateb poskytovaných

Celkové platby za dostupnost

17,19,21,23

Investil!nl

24

a

Skutel!né náklady dodavatele

16,18,20,22

25a129

rok zahájenI

hrazené

složka platby za dostupnost,

Celkové výdaje na pofízenl
Dal!§1plněni zadavatele

zakázek.
výl!tu: A - Dopravnl

infrastruktura,B

- Vzděláváni

a souvisej/ci

slulby,

C - Vodovody, kanalizace

a

vefejné zakázky.

smlouvy.

dodavateli.

neboli výdaje na poflzenl

pfedmětné

oznečent z následuj/clho

letech.

úl!etnl jednotkou

účetnt jednotkou

součéstt

plsmenné

dodavateli.
Obvykle zahrnuji

tak zvanou servisnl stožku, úhradu nákladů na poflzenl

majetku v jednotlivých

majetku, úhradu nákladů na externl dluhové financováni

a dal!§l.

letech.

majetku v platbách za dostupnost.

v souvislosti

s projektem

(napflklad

nákup pozemků,

úvěr poskytnutý

dodavateli

a dal!§f).

* Konec sestavy *

10.02.2016

9h49m Os

Zpracováno

systémem

GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr.

o.
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