
l Příloha J 
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

---~----'----------
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2014 

IČO: 00544175 
Název: Obec Dobrá Voda 
Sídlo: Dobrá Voda, 59451 Dobrá Voda 

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

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

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) 
na podrozvaze - účet 902 je veden majetek svěřený hasičům ve výši 216696,55 Kč 

majetek obce ve výši 324 321,78 Kč 
tj.celkem 541018,33 Kč 

účet 903 je veden majetek svěřený škole ve výši 45 419, --Kč 
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[ Příloha J 
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

~-------::----::--~~-~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize pOdrozvahových účtů 

číslo 
pol. 

Název položky 

.. 
P,l. Majetek ucctm]cdnotky 

1. Jiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jíny drobný dlouhOOobý hmotný majetek 

3. Ostatní majetek 

P.II. Vyřazené pohledavky a závazky 

1. Vyřazené pohledavky 

2. Vyřazené závazky 

P.IIl. Podmíněné pohledavky z dOvodu užívání majetku jinou osobou 

1. Krátkodobe poctminěne pohledáv1<y Z d1Nodu úplatného užívani majetku jillOu osobou 

2. Dlouhodobe podmíněné pohledavky z dl'lvodu uplatneho užívani majetku jinou osobou 

3. Krátkodobé podmíněnI!! pohledávky z důvodu užíváni majetku ~nou osobou na základě smlouvy o vYpOjČce 

4. Dlouhodobé podm. pohledávky z d~vodu užíváni majetku jinou osobou na zakladě smlouvy o vYpO)Čce 

5. Kr<itkodooe podmíněné pohledávky z dt'lvodu užíváni majetku jinou osobou z jiných duvodu 

6. Dlouhcx:lobě podminěne pohledáVky z dOvedu užívani majetku jinou osobou z ;ných důvodO 

P.IV. Další podminěné poh led"vky 

1. Krátkodobé poclmíněnl! pohledávky ze smluv o prodejI dlouhodo.Jbeho majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé !XXlmínéné pohledtlVky z j iných smluv 

4. Dlouhodobé podminěné pohledávky z jiných smluv 

5. Kratkodobé podmíněné pohledilvky z nastrojt'l spolufinancovaných ze zahrani6' 

6. Dlouhodobé podmíněne pohledávky z oastrojú spolufinancovaných ze zahraničí 

7. Krátkodobé pexlmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojt'lm 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zd rojům 

9. Kratl<odobé podmíněne úhrady pohledávek z pnjatYch zajištěni 

10. DlouhOOobě podminěf"le úhrady pohledavek 1 přijatých zajištěni 

ll. Krátkodobé podmíněf"le pohledávky ze soudních sporO, správní::h řízení a jiných řízeni 

12. Dlouhodobé podmíněné pohledavky ze soudnich sporO, správnich nzeni a jiných řízení 

P.VI. Podmíněné závazky z dOvodu užívání cizího majetku 

Podr. 
účet 

901 

902 

903 

911 
912 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

931 

932 

933 

934 .3. 
941 
942 

943 

94' 
94' 
947 

948 

1. Krátkodobé podmíněně závazky z operativního leasingu 961 

2. Dlouhodobé podmíněné zavazky z operativního leaSingu 962 

3. Krátkodobé podmíněné zavazky z finančního leaSingu 963 

4. DlouhOdobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 

5. Krátkodobé podmínéné závazky z duvodu užíváni dZlho majetku na zakladě smlouvy O výpůjlce 96S 

6. Dlouhodobé podmíněné závaZKY z dlivodu užíváni cizího majetKu na základě smlouvy o výpujčce 966 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z dlivodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dOvedú 967 

8. Dlouhodobé podmíněné zavazky z d3vodu ufíván{ cizlho majetKu nebo jeho prevzetl" z jiných dllvodt'l 968 

P.VIl. Další podminěné zavazlcy 

1. Kratkodobé podmíněné zavazky ze smluv o pciizení dlouhOOobeho majetku 971 

2. Dlouhodobé podmíněné závaZKY ze smluv o pořÍlení dlouhodobeho majetku 972 

3. Krátkodobé podmíněné závaZkY z jiných smluv 973 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 

5 . Kratkodobé podmíněné :ávazky Z nastrojl'l spolufinancovaných ze zahraniČí 975 

6. Oloul'lOdotlé podminěné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 

7. Krátkodobé podm. záv. vyply..,ajicí z právnich predpi~ a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 
8. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpise. a další Čínnosti moci zákonod<Ímé, vYkonné nebo soudní 979 

9. Krátkodobé podm íněné ziivazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 

u. KrátKodobé podmíněne zavazky z poskytnutY-ch garand ostatních 983 

12. Dioul'lOdotlé podmíněné zavaz1ly zposkytnutých garanci ostatních 984 

13. Krátkodobé podminěné závaZky ze soudních ~. správních nzeni a jinVch řízeni 985 

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních spont správních řízení a j inych řízeni 986 

P.VIl. vyrovnávací účty 

1. Ostatní krátkodobá podmíněna aktiva 

2. Ostatní dlouhOOobá podminěn<i aktiv" 

3. Ostatní krátkodobil !))dminěna pasiva 

4. Ostatní dlouhodoOO podmíněna pasiva 

5. Vyrovmivad účet k podrozvahovým ú~tlim 
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991 
992 

993 
994 

999 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ 

586 437,33 

541 018,33 

45419,00 

350,00 

350,00 

I 

586787,33 

MINULÉ 

590 920,83 

545 SOl,83 

45419,00 

350,00 

350,00 

591 27{),S3 
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( Příloha J 
_____________________________ U_'Z_E_M_N_Í_S_A_M_O_S_PR_A_'V_N_É_C_E_L_KY ____________________________ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 

Nazev položky 

.. 
Splatne zavazky poJlsl:J1eho na soclalnlm zabezpecenl a pnspevku na statm politiku zamestnanosti 

Splatné zavazky veřejného zdravotniho pojištěni 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných flnanénich Ofgánu 
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BĚŽNÉ 

ÚČETNÍ OBOOBÍ 

4395,00 

5284,00 

I MINULÉ 

4395,00 

5284,00 
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( Příloha J 
~ ___________________________ Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_PR_Á_V_N_É_C_E_LK_y __________________________ __ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

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

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

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

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) 
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( Příloha J 
____________________________ Ú_ZE_M_N_Í_s_A~M-O-S-PRA--'V-N-É-C-E~L~~--________________________ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Číslo Ntizev položky 
pc/, 

" o. , • ..-
B.l. Poskytnuti uveru zaJlstene zaJlsťovaClm pievodem aktiVa 

B.2. Piljčky cenných papin5 zajištěné převodem peněžních prostředkO 

8.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

8.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

Z dat systému GINI$ Express vytiskl Jaroslava Klapalová 
Flnančni okruhy - Účetnictví 5.06.0 (Dobra Voda), verze: 2014.06 
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SU 

364 

364 

364 

364 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ I MINULÉ 
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[ Příloha J 
~ __________________________ ÚZ_E_M_N_Í_SA_M_O_S_P_RA_' V_N_É_C_E_LK_Y ________________________ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "c.I.1. Jmění účetní jednotky" 
a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 

Číslo 
pol. Název položky 

.. , . .. 
CL Z~I stavu transferil na pOl'12enl dlouhodobého ma,etku za bězne ucetnl obdobi 

C.2. SniZení stavu transferu na pořízeni dlouhoc:lobeho majetku ve věcné a časove souvislosti 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jaroslava Klapa lová 
Finanční okruhy· Ú četn íctv i 5.06.0 (Dobra Voda), verze: 2014.06 
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ÚČETNÍ OBDosi 

BĚŽNÉ 

106000,00 

51 580,78 

I MINULÉ 

2290 453,20 

16417,00 
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( Příloha J 
~ ____________________________ U_'Z_E_M_N_i_s_A_M_O_S_PRA __ 'V_N_É_C_E_L_KY ____________________________ __ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

D.1. Počet jedno věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČíSLO A TEXT) 

0,00 

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

296331 ,00 

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

16980867,00 

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným zpll sobem (ČíSLO) 

0,00 

D.5. Výše ocenění les. pozemkll s lesním porostem oceněných jiným zpllsobem (ČíSLO) 

0,00 

D.6. Prllměrná výše ocenění výměry lesních pozemkll s lesním porostem oceněných jiným 
způsobem (CÍSLO) 

0,00 

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným zpllsobem (ČíSLO A TEXT) 

0,00 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jaroslava Klapalová 
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( Příloha J 
__________________________ U~' Z-E-M~N-ÍS-A-M~O-S-PRA~'V-N-É-C-EL~K-Y~ ______________________ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.l. Doplňující informace k položkám rozvahy 

K položce 

z dat systému GINlS Express vytiskl Jaroslava Klapalová 
Finanční okruhy - Účetnictví 5.06.0 (Dobra Voda), verze: 2014.06 
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í Příloha J 
l~ __________________________ ~U~'Z_E_M~N_Í_S_A~M_O_S~P R~A_'V~N_É_C_E~L_KY~ __________________________ __ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

K položce 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jaroslava Klapalová 
Finantní okruhy - Účetnictví 5.06.0 (Dobra VOdo), verze; 2.01"1.06 
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[ Příloha J 
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

~------~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích 

K palOžce 

Z dat systému GINI$ Exp ress vytiSkl Jaroslava Klapalová 
Finanční okruhy - Účetnictví 5.06.0 (Dobra Voda), verze: 2014.06 
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L Příloha J 
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

--~~-,----:---~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místal 

E.4. Doplňující informace k pOložkám přehledu o změnách vlastního kapitálu 

Kpoložce 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jaroslava Klapalova 
Finanční okruhy - Účetnictví 5.06.0 (Dobra Voda), verze: 2014.06 
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[ Příloha J 
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

~------~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Ostatní fondy 

Číslo 
NiÍzev položky po'. 

.. . . 
G.I. Pocate<:m stav fondu 

G.ll. Tvorba fondu 

1. Přebytky hospodařeni z minulých let 

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití y běžném roce 

3. Převody prostředkO z rozpočtu během roku do Uče lovych peněžních fondtJ 

4. Ostatní tvorbi! fondu 

G.IU. Čerpání fondu 

G.IV. KOtlečný stav fondu 

Z dat systemu GINIS Express vytiskl Jaroslava Klapalová 

Finanční okruhy · Účetnictví 5.06.0 (Dobra Voda), verze: 2014.06 
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( Příloha J 
~ ___________________________ Ú~Z_EM~NI_'S_A_M~O_S_P_RA~'V_N_É_C_E_L~Ky~ ________________________ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

G. Dopl ňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy 

Stavby 
1 2 3 

Clslo Nazev porožky BĚŽNÉ OSDOBÍ 
pol, 

I I BRUTTO KOREKCE NErTO 

G, Stavby IS 798 821,82 46<18 SO I,OO II ISO 320,82 

G.J. 8ytcwe domy a bytove jednotky 

G.2 Budovy pro služby obyvatelstvu 5729833,00 1 099 553,00 4630280,00 

G.3. Jiné nebytové domy ~ nebytové prostoty 1 208427,16 397863,00 8105EA,16 

G.4_ Komunikace a veřejné osvětleni 1921 409,13 832393,00 1089016,13 

G.5. Jiné Inžen0'ske sitě 5253234,63 1 588 916,00 3664318,6] 

G.6. Ostatni stavby 1685917,90 729776,00 956141,90 

H. Doplňující informace k položce "A.II.l Pozemky" výkazu rozvahy 

Čislo Název položky 
pol. 

H, Pozemky 

H.l. Stavební !X)Zemky 

H.2. Lesní pozemk.y 

H.3. Zahrady, pastvi llY, kluky, rybníky 

H.4. Zastavěna plocha 

H.S. Ostatni pozemky 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jaroslava Klapalová 
Finanční okruhy - Účetnictví 5.06.0 (Dobra Voda), verze: 2014.06 

Pozemky 

1 I 

BRUTTO I 
3503360,71 

1 152545,76 

2224708,16 

183,00 

125923,79 
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2 I 3 
BĚŽNÉ 080DSI 

KOREKCE I NErTO 

3503360,71 

1 152545,76 

2224708,16 

183,00 

125923,79 

I 

I 

4 

MINULÉ OSDOBÍ 

10 600 703,02 

4689914,00 

533469,16 

1112548,13 

J 283 541,8] 

981229,90 

4 

MINULÉ OBDOBÍ 

3483856,63 

1 152545,76 

2202732,16 

183,00 

128395,7 1 
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( Příloha J 
__________________________ U_'Z_E_M_NI_'S_A_M_O_S_PRA~'-V-N-É-C-EL~K~y ________________________ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

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

ČíSlO 
pol, Název poloiky 

, , 
J. Naklady z precenem realnou hodnotou 

1.1. Nákli;Jdy ~ přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

1.2. Ostatní miklady z přeceněni reálnou hOOnotou 

tJČETNÍ OBDOBÍ 

SÉŽNÉ I MINULÉ 

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

Číc/o 
pol. 

Název p%jky 

. , 
J. Vynosy 1; precenenl rea lnou hodnotou 

J .1. VýnOS'{ z přeceněni reálnou hodnotou majetku určenéhO k prodeji pOOle § 64 

J.2. Ostotni vYnosy z pi'eceněni reálnou hodnotou 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Jaroslava K.apalová 
Finančnl okruhy - Účetnictví 5.06.0 (Dobra Voda), verze: 2014.06 
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SĚžNÉ I MINULÉ 
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K. Doplňující informace k poskytnutým garancím 

K.l. Dopl ňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

Jé účetní Ie účetní Datum Nomil/iilní hodnota Datum Výie plnéní Celková výše plnění Oroh 
jedn otky - Njzev účetní j ednotky - věr7tele jednotky - Náze v účetní jedno tky - dlui níki1 poskytnutí zajištěné plnění ručitelem ruďtelem II dané m rul itelem od dluho vého 
věřitele dlužníka garance pohledávky vdaném roce roce poskytnutí garance niJstroje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
--- - --- _. - -

K.2 . Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

l é účetní Ie účetní Datum Nominální hodnota Datum VýšepJně"í Celková výše plnění Druh 
j ednotky - Název účetní jednotky - věřitele j e dnotky · Název účetní j ednotky · dlužníka poskytnutí zajištěné plnění ručitelem ručitelem II daném ručítelem od dluhového 
věr7tele dlužníka garance pohledávky vdaném roce ,oce poskytnutí garance nástroje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

Poznámky k vyplněn í 

Číslo sloupce Poznámka 

1 
rč je Identifikační číslo osoby (číselný kód k Jednoznačné identifikaci subJektu), které jí bylo póděleno Českým staUstick.ým úřadem, Obchodním rejstaem nebo živnostenSkým úrac!cm. JČ by mělo být unikátní. V tomto sIoupd uvede úéetni jednotka JČ osoby (účetní 
jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název pi'edstavuje označeni, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchoclním j ménem účetní jednotky zapsané do ob:hodního rejstříku je obchodni firma. 

3 
JČ je identifikační číslo osoby (čiselný kód k jednoznačné idenUfikaci subjektu), které jí bylo přiděleno ČeSkým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka JČ ocetní jednotky 
(učetní 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 zapsané do ot:x:hOO1iho rejstříku je obchodní firma. 

S 
Oatumem poSkytnutí ga rance se rozumi její zachycení v podrozvaze, Okamžikem vzniku podmíněného zá~azku se rozu mí den fX)skytnutí písemného prOhlášení r uč i tele veřiteli o ručení za závaZky dlužníka vOči vě řite l i (včetně podpisu avalu směnky) , není-II dohodnuto j inak, 
podpisu zaruční listiny, sdwáleoí zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 

6 výše Zajištene pdl!edávkY k aktuálnímu či fX)slednmu rozvahovému dni. 

7 
Den a měsíc účetního obdobi, za které Je sestavována účetn í závěrka, a v němž doŠjo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za pOvodniho dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není 
~ splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení Či z3ruky v ÚČetn ím období, za které je sestavová na podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadr.'ch plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konk.rétnlho ručeni Či záruky. 

1 0 Účetní jednotka uvede číslo dle náSledujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápujčky), úvěry, návratné fi na nční výpomoci , 2 - Dluhové cenné papiry (včetně směnek), 3 ~ Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. 
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L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 

DcďaYiJtel 
Occnél!f Vý(/,Jje vyniJfo/ené niJ peHzen' majetku 

{)()davMe! St,weó"; (hc por7zovan81o 

Projelrt 
Druh DJtum uzavřen. miJftlku 
pro). ~,"""Y Obchodn; firma ,é R,' R" dlesm/ouYy ,., ,.J '·Z ,., Ce/kcm 

liJh~jeni ukonéení 

, Z 3 , 5 6 7 8 9 'O " " H 

PliJtby ziJ dostupnost 
Dali! platby iJ plnénl zadavatele 

vtom: vtom: vtom: vtom: 
VýdiJjena 

PočJtek Konec , .. 
VYdiJjen,l '·3 VýdajeniJ ' ·Z Výr!aje na 

,., 
Výdaje na pořúcn{ majetku 

pořizeni majetku pořízeni majetku pafinn; majetku pořízen' mdjetku celkem ,., '·3 '·Z ,., Cel*em 

,. 15 " " " " ZO " Zl Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 

Pozn ámky k vypln ění 

Číslo sloupce Poznámka 

, Čislo a název veřejně zakázky, jak je uveden ve 'Iěstníku veřejných zakázek. 

Z 
Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající pismenné oznateni z následujíClho výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B • vzdělávaní a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, O - Sodální 
službv. E - Zdravotnicke služby. F - Teolo. enernie. G . Ostatní. 

6až7 Predpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončeni stavby, [Xlkud je staYlJa součástí předmětne veřejne zakázky. 

9až12 Skutečné nilklady dodavatele na pořizeni majetku v jednotlivých letech. 

'3 Skutečné náklady na pořízeni majetku v celkove výši od uzavřeni smlouvy. 

14a 15 Rok zahájeni a rok ukončení plateb poskytovaných učetni jednotkou dodavateli. 

16, lB. .20;Z2 Celkove D~tby za dostupnost hrazené Učetni jedrotkou dooavateh. Obvyk~ zahrnuji tak zvanou servisní sklžklJ, úhradu náklad~ na pořízeni majetku, úhradu ntikladO na externí dluhové financováni a další. 

17, 19, .21,13 Inves tičn í složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pofizení maj€tku v jednotliyYch letech. 

24 Cel kove výdaje na poříze ni majetku v platbách za dostupnost. 

2S ažZ9 Další plnéni zadavatele v souvislosti s projektem (nap říklad nákup pozernkO, úvěr poskytnutY dodavateli a da lŠ0. 
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N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.l3 Mzdové náklady" 
1 2 

ďsfo Název poIoiky Mzdový náklad 
pol. 

Běžné úč olxfob/ 1 Minulé úl. obdobl 

NILI. Platy zamestnancO II pracovnlm perneru 

N.lL2. Ů'.itatní platy ( hrazene refundace jiným organizaam) 4371,00 

N.lI.3. Ostatní osobní výdaje 284 939,00 

N.I1.4. Platy představitel{l sta tni moci a některých org<inO 

N.H.5. Odměny členil zastupitelstev obci a krajt! 297476,00 

N.II.6. Odstupné 

N.II.7. Odcho::lné 

N.l1.8. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazene 

N.n.9. Mzdové nahrady 

N.lLlO. Náhrady mezd v době nemoci 

Odeslano dne: Razitko 

Došlo dne: 

3 4 5 6 

Podl1 mzdových nák/ildiJ P'(J(1Il mzdových fliiklad/J 
na jednoho pracovmka na jednoho pracovnika 

(piepoitený stav) (pře{XJttený stav) 
v pracovn/m a sluJebn/m poměruO mimo pr;Jcovni a s!užebni pomkO 

Běžné úč. obdob; I Minulé úč. obdob; Běžné Uč. obdob! I Minulé úL obdob; 

560 312,7B 

189 343,88 

33052,89 

Podpis vedouciho účetni jednotky: 

o skutečnost i: 

tel: 


