
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2014

00294055IČO:

Název:

Sídlo:

Obec Bory

Bory čp. 232, 594 61 Bory

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

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

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. 2013.

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

1. Zásoby materiálu - pořízení a úbytek se účtuje způsobem B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně
od 1 tis. do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč.  
2. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy 1x ročně k rozvahovému dni rovnoměrným způsobem.
Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708.
3. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648).
4. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní
jednotka stanovila ve výši 500 tis. Kč.  Ostatní zákonné rezervy a opravné položky nejsou tvořeny.
5. 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 50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy
(energie) a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. 
6. Opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných
Vyhláškou č. 410/2009 Sb. se tvoří 1x ročně.
7. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace
dotace a úroky z dlouhodobých úvěrů.
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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.

8 805 916,42 8 635 372,26Majetek účetní jednotkyP.I.

357 832,00 357 832,00Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

346 663,85 342 845,45Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

8 101 420,57 7 934 694,81Ostatní majetek 9033.

172 277,00 146 738,00Vyřazené pohledávky a závazkyP.II.

92 277,00 66 738,00Vyřazené pohledávky 9111.

80 000,00 80 000,00Vyřazené závazky 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.

18 837 532,92 9 597 220,69Další 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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9395.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9416.

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

18 837 532,92 9 597 220,69Dlouhodobé 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.

13 710,00 13 710,00Podmíněné 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.

13 710,00 13 710,00Dlouhodobé 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.

26 090 949,00 13 653 780,00Další podmíněné závazkyP.VII.

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

26 090 949,00 13 653 780,00Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9755.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9766.

- -Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9787.

- -Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9798.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9819.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 98210.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 98311.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky zposkytnutých garancí ostatních 98412.

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98513.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98614.

1 000 000,00 1 500 000,00Vyrovnávací účtyP.VII.

2 551 067,34 6 051 840,95Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995.

- -Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9911.

1 000 000,00 1 500 000,00Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922.

- -Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9933.

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9944.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákonaA.5.

37 131,00 28 845,00Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

17 210,00 13 295,00Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

- -Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Strana
3 z 17

4.3.2015
7:59:03

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Jakubcová
Finanční okruhy - Účetnictví 5.06.0 (BORY), verze: 2014.06



Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)A.6.

0

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)A.7.

0

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)A.8.

Na pozemek parc.č.93/7 v k.ú. Dolní Bory byl podán návrh na vklad do katastru nemovitosí, ale do 31.12.2014 nebyl
zapsán na LV obce Bory

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)A.9.

0
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky SU
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

- -Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364B.1.

- -Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364B.2.

- -Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364B.3.

- -Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364B.4.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

21 657 780,83 27 099 215,80Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

1 025 421,56 958 932,69Snížení 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.

0,00

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.

0,00
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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
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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

0,00
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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

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

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

198 128,24Počáteční stav fonduG.I.

77,37Tvorba fonduG.II.

77,37Přebytky 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.

160,00Čerpání fonduG.III.

198 045,61Konečný 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)

110 493 546,43 42 969 030,00StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

964 446,50 502 245,00Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

66 500 486,79 33 398 594,00Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

1 438 827,67 343 009,00Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

4 491 215,10 805 985,00

Jiné inženýrské sítě

G.4.

20 655 864,75 5 299 159,00

Ostatní stavby

G.5.

16 442 705,62 2 620 038,00G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

67 524 516,43 64 427 676,55

NETTO

462 201,50 473 696,50

33 101 892,79 29 262 195,91

1 095 818,67 1 128 746,67

3 685 230,10 3 672 783,10

15 356 705,75 15 751 829,75

13 822 667,62 14 138 424,62

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

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

8 537 226,15 -PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

2 828 420,00 -Stavební pozemkyH.1.

123 085,50 -Lesní pozemkyH.2.

939 267,15 -Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

230 113,00 -

Ostatní pozemky

H.4.

4 416 340,50 -H.5.

Zastavěná plocha

8 537 226,15 8 465 666,85

NETTO

2 828 420,00 2 828 420,00

123 085,50 123 085,50

939 267,15 919 988,75

230 113,00 230 113,00

4 416 340,50 4 364 059,60

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.

Strana
14 z 17

4.3.2015
7:59:03

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jana Jakubcová
Finanční okruhy - Účetnictví 5.06.0 (BORY), verze: 2014.06



1

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní

jednotky -

věřitele

IC účetní

jednotky -

dlužníka

Doplňující informace k poskytnutým garancímK.

  K.1.                       Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance

Nominální hodnota

zajištěné

pohledávky

Datum

plnění ručitelem

v daném roce

Výše plnění

ručitelem v daném

roce

Celková výše plnění

ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluhového

nástroje

3 4 5 6 7 8 9 10

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní

jednotky -

věřitele

IC účetní

jednotky -

dlužníka

  K.2.                       Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance

Nominální hodnota

zajištěné

pohledávky

Datum

plnění ručitelem

v daném roce

Výše plnění

ručitelem v daném

roce

Celková výše plnění

ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluhového

nástroje

3 4 5 6 7 8 9 10

PoznámkaČíslo sloupce

Poznámky k vyplnění

1
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní

jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní.  V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky

(účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5
Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak,

podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7
Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není

schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
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Druh

proj.
Projekt

Datum

uzavření

smlouvy

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoruL.

Dodavatel

1 2

Obchodní firma IČ
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

Dodavatel
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

PoznámkaČíslo sloupce

Poznámky k vyplnění

1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2
Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální

služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.

17, 19, 21, 23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.

24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).
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865 264,00 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru N.II.1.

Název položky
Číslo

pol.

Běžné úč. období Minulé úč. období

- -Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím)N.II.2.

330 830,00 -Ostatní osobní výdaje N.II.3.

- -Platy představitelů státní moci a některých orgánů N.II.4.

527 311,00 -

Odstupné

N.II.5.

- -

Odchodné

N.II.6.

- -N.II.7.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

-192 280,89

Běžné úč. období

--

--

--

-427 332,00

--

--

Minulé úč. období

1 2 3 4

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13 Mzdové náklady"N.

- -

Běžné úč. období

- -

245 059,26 -

- -

16 663,17 -

- -

- -

Minulé úč. období

5 6

Mzdový náklad

Podíl mzdových nákladů 

na jednoho pracovníka  

(přepočtený stav)

v pracovním a služebním poměru 

Podíl mzdových nákladů

na jednoho pracovníka

(přepočtený stav)

mimo pracovní a služební poměr 

- -Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenéN.II.8.

- -

Náhrady mezd v době nemoci

N.II.9.

1 121,00 -N.II.10.

Mzdové náhrady

--

--

--

- -

- -

- -

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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