
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sídlo:  Seloutky 58, 798 04 Seloutky

Obec Seloutky00488551

sestavená k 31.12.2018

IČO: Název:

Kontaktní osoba: Zdeňka Hacurová, seloutky@volny.cz, 582357772

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo
zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení
pouze ve smyslu novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. a českých účetních standardů.

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., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, českých účetních standardů č. 701 až 710 a
metodických pokynů Krajského úřadu Olomouckého kraje.
 Informace o použitých účetních metodách účetní jednotky:
1) Účetní a finanční výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení jsou zpracovávány v souladu s vyhláškou č. 410/2009
Sb.
2) Součástí ocenění dlouhodobého majetku jsou i výdaje související se zajištěním financování a administrací přijatých
transferů podle českého účetního standardu č. 703 a žádostí o poskytnutí těchto transferů určených na financování
pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných činností. 
3) Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných
Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.
4) Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek v souladu s Českým účetním standardem 708. Obec provádí
rovnoměrný způsob odpisování a má stanovený roční odpisový plán.
5) Účetní jednotka oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou dle "Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u
majetku určeného k prodeji.
6) Účetní jednotka zahrnuje do ocenění vlastními náklady dlouhodobého majetku pořizovaného ve vlastní režii účetní
jednotky pouze přímé náklady, nepřímé náklady se nezahrnují. 
7) Účetní jednotka časově rozlišuje spotřebu energií, nájemné a dotace a transfery poskytnuté na více období.
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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.

190 691,66 182 754,66Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.

6 292,00 -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

184 399,66 182 754,66Jiný 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.

- -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.

2 579 000,00 -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.

2 579 000,00 -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.

2 769 691,66 182 754,66Vyrovnávací 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.

Účetní jednotka není zapsána ve veřejném rejstříku.

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, z nichž by vyplývaly
jakékoliv důsledky a ekonomické dopady.Neexistují žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či
situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled 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.

Neexistují žádné převody vlastnictví podané návrhem na vklad do katastru nemovitostí, které k datu sestavení závěrky
nebyly do katastru zapsány.
Dne 22.3.2018 byl proveden zápis o podaném žalobním návrhu na určení vlastnického práva k pozemku parcelní číslo
233 - zahrada (nachází se v k.ú. Seloutky, zapsaný na LV č.1 pro obec Seloutky) . Právní účinky zápisu ke dni
19.3.2018.

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

Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)B.3.

Ve sledovaném období nebylo prováděno vzájemné zúčtování, které by bylo informačně
významné.

0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

- -Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

39 308,19 51 156,19Snížení 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.

Strana
6 z 16

11.03.2019
16:12:37

Z dat systému GINIS Express vytiskl Zdeňka Hacurová
Finanční okruhy - Účetnictví 6.15.0 (OBEC), verze: 2019.01



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 nemá ve své evidenci žádnou věc, která by byla oceněna podle § 25 odst. 1 písm. k)
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví.

0,00

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

49 792,00

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

2 838 144,00

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

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování
dolní hranice pro účtování tohoto majetku ve výši 7.000,-Kč.

A.I.5. 86 234,90

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pouze jeden majetek
(územní plán obce) oceněný pořizovací cenou.

A.I.6. 262 800,00

Samostatné věci movité jsou oceněny pořizovací cenou.A.II.4. 1 154 489,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování
dolní hranice pro účtování tohoto majetku ve výši 1.000,-Kč.

A.II.6 1 956 356,94

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 
AU 0100 - výstavba kanalizace + ČOV: 33.773.072,99 Kč
AU 0200 - zámezí hřiště: 207.348,80 Kč   
AU 0300 - výstavba nového OÚ č.p. 141 ve výši 10.837.513,69 Kč zařazeno
na účet 021 dne 16.7.2018
AU 0400 - výstavba chodníků v obci: 216.777,00 Kč

A.II.8 34 197 198,79

Ostaní dlouhodobý finanční majetek:
nucený přechod akci ČS a.s. v účetní hodnotě 20.000,-Kčí

A.III.6. 100 000,00

Dohadné účty aktiuvní: dotace z MZe na výstavbu kanalizace a ČOV v obciB.II.32. 30 594 000,00

Ostatní krátkodobé pohledávky: nucený přechod akcií ČS a.s.B.II.33. 265 703,28

Dlouhodobé přijaté zálohy:
1.950.000,-Kč přijatá dotace na výstavbu kanalizace +ČOV v obci -
Olomoucký kraj
30.594.000,-Kč přijatá dotace na výstavbu kabalizace +ČOV v obci - MZe

D.II.8. 32 544 000,00
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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

rozpis účtu 572:
dopravní obslužnost                            35 630,-
členský příspěvek Mikroreg.Plumlovsko 8 519,--
příspěvek pro spolek Odpady OL kraje 1 581,-
příspěvek SMO ČR                                 3 116,20
příspěvek SMS ČR                                  3 024,-
dárkové poukazy                                   11 000,-
příspěvek Prostějov venkov                5 270,-
finanční dar vítání dětí                          14 000,-
peněžní dar včelaři   2.000,-
peněžní dar TJ SOKOL Určice  10.000,-
peněžní dra ZŠ a MŠ Určice  20.000,-

A.III.2. 114 140,20

účtu 649: zajištění zpětného odběru a rec. odpadů EKO KOMB.I.17 73 962,50

Pokuty, penále: 
3.000 pokuta ŽP v PV
130,- penále soc.pojištění
130,- penále vodné prodlení

A.I.23 3 230,00

Výnosy z prodeje cenných papírů: nucený přechod akcií ČS a.s.B.I.1. 265 703,28

Výnosy z prodeje služeb - uvedená část těchto výnosů je spotřeba EE, plynu
a vody, která je přeúčtovávaná nájemci místního pohostinství, jejíž
vlastníkem je obec Seloutky. Účetní jednotka má uzavřenou smlouvu na
odběr energií v tomto zařízení, hradí tudíž zálohy a současně je inkasuje od
nájemce.

B.I.2 67 596,00
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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

V souladu s § 18 zákona 563/1991Sb., o účetnictví, v platném znění, účetní
jednotka Přehled o peněžních tocích nesestavuje.

0 0,00
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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

V souladu s § 18 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, účetní
jednotka Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

0 0,00
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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)

40 863 940,88 9 072 985,00StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

163 150,00 10 498,00Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

11 774 612,49 531 389,00Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

305 806,40 25 439,00Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

13 392 469,20 3 595 440,00

Jiné inženýrské sítě

G.4.

14 547 664,80 4 694 993,00

Ostatní stavby

G.5.

680 237,99 215 226,00G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

31 790 955,88 21 578 378,19

NETTO

152 652,00 154 590,00

11 243 223,49 523 592,80

280 367,40 283 958,40

9 797 029,20 10 054 148,20

9 852 671,80 10 079 053,80

465 011,99 483 034,99

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

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

4 659 281,18 -PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

- -Stavební pozemkyH.1.

960 088,68 -Lesní pozemkyH.2.

607 072,78 -Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

27 995,50 -

Ostatní pozemky

H.4.

3 064 124,22 -H.5.

Zastavěná plocha

4 659 281,18 4 655 187,18

NETTO

- -

960 088,68 960 088,68

607 072,78 607 072,78

27 995,50 27 995,50

3 064 124,22 3 060 030,22

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 Seloutky00488551

sestaveno k 31.12.2018

IČO: Název:

Sídlo:  Seloutky 58, 798 04 Seloutky

Kontaktní osoba: Zdeňka Hacurová, seloutky@volny.cz, 582357772

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 Seloutky00488551

sestaveno k 31.12.2018

IČO: Název:

Sídlo:  Seloutky 58, 798 04 Seloutky

Kontaktní osoba: Zdeňka Hacurová, seloutky@volny.cz, 582357772

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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