
Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:50:56

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

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

    ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

       A.2.  Informace podle §7 odst.4 zákona

   V roce 2021 nedošlo k meziročním změnám metod, ani ke změnám, které by se týkaly struktury a obsahové

   náplně položek.

       A.3.  Informace podle §7 odst.5 zákona

   1. Oceňování a vykazování

   Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením

   Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč

   Drobný dlouhobobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč

   Akcie - pořizovací cenou.

   Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka náklady jako poradenské služby,

   geodetické a projektové práce, vyřazení stávajících staveb nebo částí z důvodu nové výstavby.

   Účetní jednotka se řídí pravidly dotačního titulu. Pokud dotační titul nestanoví, účetní jednotka náklady

   na administraci do ceny DM nezahrnuje.

   2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

   3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚZ

   708 s vyjímkami konkrétních majetkových položek. Významné vyjímky a hodnotově významné odchylky od příloh

   ČÚZ 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28.)

   4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2021 nebyly

   realizovány v cizí měně.

   5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).

   6.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice významnosti,

   kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tis. Kč nebo 0,3% aktiv netto účetní jednotky za minulé

   období a to ta hodnota, která je nižší.

   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 10 tis. Kč s

   vyjímkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh. Kde se zálohy neplatí, je vytvořena

   dohadná položka dle posledního zúčtování. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující

   platby s nevýznamnými ročními rozdíly.
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       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky                                                       3 874 149,73       3 953 148,08

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901          19 859,00          19 859,00

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902         155 468,50         154 869,50

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909       3 698 822,23       3 778 419,58

P.II.  Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů            363 100,00

    1.  Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      911

    2.  Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         912

    3.  Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                      913

    4.  Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                         914

    5.  Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       915         363 100,00

    6.  Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          916

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926

P.IV.  Další podmíněné pohledávky

    1.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        931

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        932

    3.  Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 933

    4.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 934

    5.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              939

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              941

    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      942

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      943

    9.  Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   944

   10.  Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   945

   11.  Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    947

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    948

P.V.   Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

    1.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    951

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       952

    3.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      953

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         954
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Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

    5.  Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            955

    6.  Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               956

P.VI.  Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           961

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           962

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             963

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             964

    5.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   965

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   966

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968

P.VII.  Další podmíněné závazky

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          971

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          972

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    973

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    974

    5.  Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            975

    6.  Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            976

    7.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

    8.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              981

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              982

   11.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  983

   12.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  984

   13.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985

   14.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999       4 237 249,73       3 953 148,08
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:50:56

Název účetní jednotky:  Obec Holetín
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 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

       A.5.  Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
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       A.6.  Informace podle § 19 odst.6 zákona

   Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události.
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       B.1.  Informace podle § 66 odst.6

   K 31.12.2021 účetní jednotka podala návrh na vklad do katastru nemovitostí kupní smlouvy na nákup pozemků

   v hodnotě 35 320 Kč. K datu návrhu na vklad dne 11.11.2021 byly pozemky zařazeny do majetku a jsou

   vykázány v závěrce účtu 031. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu na LV obce v katastru

    nemovitostí.

   K 31.12.2021 účetní jednotka prodala pozemek za 50 700 Kč (PC 832 Kč), na který byl kupujícím podaný návrh

    na vklad do katastru nemovitostí dne 13.12.2021. K tomuto datu byl pozemek vyřazený z majetku. K datu

   předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu vyřazení pozemku z LV obce v katastru nemovitostí.

   K 31.12.2021 účetní jednotka podala návrh na vklad do KN na smlouvu o bezúplatném převodu pozemku z ÚZSVM

   v částce 360 Kč. K datu návrhu na vklad dne 16.12.2021 byl pozemek do evidence zařazen, ale k datu předání

    závěrky nebyla doručena doložka o zápisu o vyřazení z LV obce v katastru nemovitostí.

       B.2.  Informace podle § 66 odst.8

       B.3. Informace podle § 68 odst. 3

   Účetní jednotka nemá žádné významné konpenzační operace.
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       C.    Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období             330 000,00       1 220 610,00

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti           255 707,89         264 851,56
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       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

   2,00

   Účetní jednotka eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 021 - stavby

   následující položky:

    - pomník padlých hrdinů 2 ks.

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

   253 523,00

       D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

   14 450 811,00 Kč

       D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

   5 129,00

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

   256 450,00 Kč

       D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

   50,00 Kč

       D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

   Ocenění lesních pozemků vymezených v části D.4 Přílohy k účetní závěrce bylo provedeno RPC v místě

   obvyklou dle realitních kanceláří.
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       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

A.II.3.     Účet 021 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti.Byla                                     0,00 Kč

 dokončeno TZ - přístavba K-SC ve výši 8 047 tis. Kč.  

A.II.8.     Účet 042 - změna stavu se týká především dokončené přístavby K-SC ve výši 8 047                             0,00 Kč

 tis.Kč a zavedení do majetku na účet 021. Přibyly investice, které budou  

 dokončeny v následujících letech (zejména chodník Dolní Holetín podél II/355,  

 traktorový nosič kontejnerů a vodní nádrž).  

B.II.32.    účet 388 - změna stavu se týká vyúčtování dotace z MŠMT ve výši 5 408 tis.Kč -                              0,00 Kč

 přístavba MŠ Holetín.  

D.II.8.     účet 472 - vyúčtování dotace MŠMT ve výši 5 408 tis.Kč - přístavba MŠ. Dotace MF                            0,00 Kč

 ve výši 1 221 tis.Kč přeúčtována z účtu 374 -výměna zdroje tepla ZŠ bude  

 vyúčtována v následujícím roce.  

D.III.32.   účet 374 - dotace MF v částce 1 221 tis.Kč přeúčtována na účet 472                                          0,00 Kč

A.II.8.     účet 042 - nedokončené investice - došlo k navýšení účtu nedok.investic. Jde o                              0,00 Kč

 investice, které budou dokončeny v dalších letech a zavedeny do užívání. Mezi  

 nejvýznamnější nedokončené investice patří zejména přístavba Kulturně-  

 společenského centra v částce 8 047 tis. Kč, dále část.rekonstr. VO, chodník v  

 části Dolní Holetín. Zároveň v roce 2020 bylo zavedeno do majetku TZ ZŠ -  

 tepelné čerpadlo v částce 1 443 tis. Kč a autobus.čekárna na Dolním Holetíně.  
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       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka

A.I.28.     účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku                                                                      0,00 Kč

 Odchylky od příloh ČÚZ 708 Odpisování v Odpisovém plánu  

 Vymezení majetku                      Doba odpisování  

 Budovy zděné                                120  

 Komunikace                                   65  

 Chodníky mimo hl.komun.II/355                65  

 Kanalizace                                   80  

 Vodovod+přípojky                             80  

 Zatrubnění                                   80  

 Hřbitov+hroby                               200  

 Koupaliště                                   80  

 Rybníky                                      80  

 Studny                                       80  

 Sekačky dopr.,sněhové frézy dopr.traktůrky   10  

 Auto JSDH                                    20  

 Územní plán z roku 2011                       5  
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:50:56

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

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

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:50:56

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

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

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:50:56

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

Ostatní fondy

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

G.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II.  Tvorba fondu

    1.  Přebytky hospodaření z minulých let

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

    3.  Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních  fondů

    4.  Ostatní tvorba fondu

 Čerpání fonduG.III.

 Konečný stav fonduG.IV. 
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:50:56

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

Stavby

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

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Stavby                                       G.         45 860 008,78     53 000 401,02     19 191 350,00     72 191 751,02

 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.  

 Budovy pro služby obyvatelstvu               G.2.       21 947 352,00     29 662 712,24     10 666 330,00     40 329 042,24

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3.  

 Komunikace a veřejné osvětlení               G.4.       13 988 128,30     13 619 260,30      5 508 049,00     19 127 309,30

 Jiné inženýrské sítě                         G.5.        3 230 567,20      3 171 023,20      1 045 615,00      4 216 638,20

 Ostatní stavby                               G.6.        6 693 961,28      6 547 405,28      1 971 356,00      8 518 761,28
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:50:56

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

Pozemky

       H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Pozemky                                      H.          4 216 793,15      4 244 605,63                        4 244 605,63

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemky                                H.2.        1 217 869,00      1 217 869,00                        1 217 869,00

 Zahrady, pastviny, louky, rybníky            H.3.        1 395 107,90      1 422 613,20                        1 422 613,20

 Zastavěná plocha                             H.4.           50 414,09         50 414,09                           50 414,09

 Ostatní pozemky                              H.5.        1 553 402,16      1 553 709,34                        1 553 709,34
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:50:56

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I.     Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.   Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:50:56

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  veřejná správa

IČO : 00270105

Kontaktní osoba:

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J.     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.   Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:
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Údaje o poskytnutých garancích

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:54:27

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00270105

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:

Pešková Ivana, info@obecholetin.cz, 469311121

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

     IČO  pohledávkyzajištěnéHodnota  

     účetní     Datumní jednotky -Název účet

  jednotky -  úrokjistinacelkemposkytnutítelevěři

  věřitele     garance  

       1   6b6a652 

 Celková výšev daném roceručitelemVýše plnění  

     IČO Druhplnění   Datum 

     účetní dluhovéhoručitelem od   plněníní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíúrokjistinacelkemručitelemníkadluž

   dlužníka  garance   v daném roce  

      3 1098b8a874 

 

      t ručeníPředmě

11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

     IČO  pohledávkyzajištěnéHodnota  

     účetní     Datumní jednotky -Název účet

  jednotky -  úrokjistinacelkemposkytnutítelevěři

  věřitele     garance  

       1   6b6a652 

 Celková výšev daném roceručitelemVýše plnění  

     IČO Druhplnění   Datum 

     účetní dluhovéhoručitelem od   plněníní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíúrokjistinacelkemručitelemníkadluž

   dlužníka  garance   v daném roce  

      3 1098b8a874 

 

      t ručeníPředmě

11

Podpisový záznam:
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022 7:54:57

Název účetní jednotky:  Obec Holetín

Sídlo:  Horní Holetín 105

       539 71 Holetín

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00270105

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:

Pešková Ivana, info@obecholetin.cz, 469311121

  Základní        údaje

fázeStavební   Dodavatel  

    Datum 

   Projekt RokRokIČOnázevjméno neboObchodní firma,uzavřeníDruh

ukončenízahájení    smlouvyprojektu

      1 7654 32

  majetkuna pořízenívynaloženéVýdajeOcenění

      pořizovaného

   Projekt  Celkemt-1t-2t-3t-4majetku dle

      smlouvy

      1  1312111098

      stupnostPlatby za do

v tom: v tom: v tom:   

Výdaje na Výdaje na Výdaje na   

   Projekt pořízenít-2pořízenít-3pořízenít-4KonecPočátek

majetku majetku majetku   

      1 2120191817161514

 zadavateleplněníplatby       aDalší stupnostPlatby za do

     Výdaje nav tom: 

     pořízeníVýdaje na 

   Projekt Celkemt-1t-2t-3t-4majetkupořízenít-1

     celkemmajetku 

      1 2928272625242322

Podpisový záznam:
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