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Zpráva o v sledku p ezkoumání hospoda ení
obce St evač, lC: 00272175

za rok 2019
p ezkou nání se uskutečnilo ve dnech:

10.02.2a20

na zákLadé písemné žádosti obce S evač v souladu s ustanovenínr 42 adst. 1 zékona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zrění pozdějších p edpisri, a v souladu se zákonem č.420/2004
Sb., o p ezkoumávaní hospoda ení rizemních samosprávn; ch celkti a dobrovoln; ch svazkťr
obcí, ve znění pozdějších p edpisri.
Zahqeno bylo dne 26.06.2019 doručením Ozrrámení o zahá$ení p ezkoumání hospoda ení
vsouladus 5 odst. 3 zál<onač.42012004 Sb. as 5 odst.2písm. b)zákonač.255l20t2Sb,
o kontrole, ve znění pozdějších p edpisri.

Místo provedení p ezkoumání: Obec St evač
St evač 49
507 22 St evač

Zástupci za Obec:
- Jaroslava Rychnová - starostka
- Ing. Michaela Tourková - extérní ričetní
- Jaromír Valenta - místostarosta

P ezkoumání vykonflly:
kontrolor pově eny ízením p ezkournání:

Věra Gilková
kontrolo i:

Jana Štrbrtová

Pově ení k p ezkoumání ve smyslu 5 č. 42012004 Sb. a 4 a 6 zákona č. 25512012 Sb.
rydal Krajsk ad Královóhradeckého kraje dne 19.6.2019

p edmět p ezkoumání:

P edmětem p ezkoumriní hospoda ení jsou ridaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zžkona č. 420/2004 Sb., posouzené
podle hledisek uveden; ch v 3 tohoto zákona. P eŽkoumání hospoda ení bylo provedeno q běroq.im zp sobem
s ohledem na v;íznamnost jednotlil._ích skutečností podle p edmětu a obsahu p ezkoumání. p i posuzování
jednotliv ch právnich konťr se vychazi ze zněni právních p edpisri platn ch ke dni uskutečnění tohoto ukonu.

Poslední kontrolní rikon (nap . ukončení kontroly na místě nebo wácení vyžádanych podkladťr, ukončení
prově ení námitek uplatněnl ch ve stanovisku k Náwhu zprávy o r"_isledku p ezkoumání hospoda ení apod.) byl
učiněn dne 10.02.2020.
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A. Přezkoumané písemnosti

při přezkoumaní hospodaření obce Střevač byly přezkoumány následující písemnosti:

Schválený rozpočet
Rozpočet nu .Ók 2019 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 5.12.2018 jako schodkový

v ceikové výši příjmů a qq 300,- Kč, výdajů 8 294 360,- Kč a financování 1 853 060,- Kč.

Schodek rozpočtu je kryt zůstatkem z minulých let. Závazným ukazatelem byly stanovenY

paragraý. obec zvére;nila návrh rozpočtu na svých internetových stránkách arra uřední desce

po aoUu stanovenou zákonem. Obec zveřejnila schválený rozpočet na svých internetových

stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení. Současně oznámíIa na úřední desce, kde je

zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné PodobY.

Střednědobý l}hted rozpočtu
Zastupitelstvo Ób"" schválilo střednědobý qíhled rozpoětu na období |et 2020 až 2022 dne

s.Iz.r1ls. obec zveřejnila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých intemetových

stránkách a na úřed.ri d"r"" po dobu stanovenou zékonem. Obec zveřejnila Schválený

střednědobý výhled rozpoětu na svých internetových strránkách do 30 dnŮ ode dne jeho

schválení. Současně oznámila na uřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde

je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Závérečný účet
Zastupitelstvo obce schválilo závérečný úěet za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku

přezkóumání hospodaření obce a s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez

"yn 
ua dne 5.6.Ž019. Obec zveřejnila návrh závérečnéIlo účtu na svých internetových

strankách a na úřední desce po dobu stanovenou zákotem. Obec zveřejnila schvalený

závérečný účet na sqých irrtemetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválenÍ. SouČasně

oznámíIana uřední desce; kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout

do jeho listinné podoby,

Rozpočtová opatření
Zasiupitelstvo obce, resp. starostka obce na záldadé pravomoci k provádění rozpoětových
opatřéní, schválili rozpočtová opatření ě. I až 9. Obec zveřejnila uvedená rozpočtová opatření

ná svých internetových stránkách do 30ti dnů od jejich schválení. Současně oználmÍIa na

úředni desce, kde jsou zveřejněna v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich

listinné podoby.

Odměňování členů zastupitelstva
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn zavýkon funkce členů zastupitelstva a nebyly
zjištěny nedostatky. Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2019, dle předloŽených
mzdoqých listu, byla provedena dle stanovení.

Příloha rozvahy
Byla předložena příloha účetní závérky sestavená k 31.12.2019.

Evidence majetku
Evidence majetku je vedena v programu GORDIC.
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Inventurní soupis majetku azávazkí \,

Inventarízace majetku a závazkt byla provedena k 31,I2.20l9. Dále byly ově eny inventumí
soupisy navykazRozvaha zemních samosprávnych celkri avykazované z statky souhlasí na

ťto soupisy. Inventarízace je doložena ínventarizačtí zprávou. Váledem k tomu, Že

ově ovatelé neměli možnost zričastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,

nemohou se vyjád it k možnosti vzniku inventámích rozdílri v této oblasti.

V kaz zisku aztráty
Kontrolován byl vykaz sestaven; k 3t.12.2019. Kontrolou vazby na vykaz pro hodnocení
plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zustatky vybran}ch nákladovych a q nosovlich riČtri

odpovídají sumám p íslušnl ch položek RS z v kazuFin-2-12-

V kaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Kontrolován byl vykaz sestaveny k 31.12.2aí9

pokladní doklad
Kontrolovány byly pokladní doklady včetně jejich náležitostí za období nor a Srpen

v návaznosti na pokladní knihu a na sprár,nost jejich zauětováni dle riěetního deníku.

účetní doklad
Kontrolovány b.vl,v četní doklady ,n.četně jejich náležitostí za obdobi nor a srpen 20i9
v návaznosti na bankovní vypisy a správnost jejich zaričtování dle irčetního deníku.

Bankovní úpis
obec vede t i běžné uéty, ato u ČSOB, KB a ČNn. Dále obec vede uvěrovy ričet u KB

Rozvaha
P edložen ÝkuRozvaha sestaveny k31.12.20lg.
Kontrolou ročních obratri čt 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, ričetní operace zde
pro čtované jsou v souladu s jejich obsahov}m určením a stanoven}mi ričetními postupy.

kniha došl ch faktur
P lj até faktury jsou vedeny v programu GORDIC.

Kniha odeslanych faktur
Vydané faktury jsou vedeny v programu GORDIC.

Smlouvy a datší materiáty k p ijatYm ričelovym dotacím
Dotace z roku 2016:
Z rozpočtu KHK dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK
č. 16RRD03-0004 ze dne 20.6.2016 - ričelová investiční dotace na íinancování nákladťr

vynaložen}ch na realizaciprojektu "Územniplrán St evač" v celkové v ši 150.000,- Kč. Doba
realízace byla stanovena od 1.I.2016 do 3t.12.2017. Procentuální podíl dotace na celkovych
uznatelnych nákladech nesmí p esáhnout 39,24 %. Y roce 2al6 obec nefinancovala žáďné
náklady tohoto projektu, v roce 2017 obec čerpala celou q ši dotace. Obec p edložila Dodatek
č,2 ze dne 28.1 1.2017 ke Smlouvě o dotaci, kterym se stanovuje doba rcalizace projektu nově
od 1.1.2016 do 31.12.2019. Dílčí vyičtovaní dotace lyhotoveno azasláno poskytovateli dne

18.12.2017 a zftovlt 17.12.2018. V roce 2018 neměla v souvislosti s touto dotací žádné
v daje. Obec p edložíLa Dodatek č. 3 ze dne 19.72.2019 ke Smlouvě o dotaci, kter; m se
stanovuje doba realizace projektu nově od 1.1.2016 do 3|.12.2a20. Dílčí vyučtoviání dotace
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vyhotoveno a zasléno poskytovateli dne 25.12.2019, V roce 2019 iobec měla v souvislosti

s touto dotací výdaje 
"" 

r"YSi 72 600,- Kč. Tyto v}daje byly oznaěeny ORG 16030004. Dotace

je k 31.12.2019 vedena na účtu 472 _ Dlouhodobó pfijaté zá|ohy na transfery.

Dotace z roku 2018:
Z6KHK "b* 

Óbdrz.tu investiční dotaci (1SPOVU1-0159) na realjzaci akce "Chodník
podél silnice II/501 v obci Střevač" v celkové výši 1 200 000,- KČ. Maximální Procentuální
podíl dotace na výdajích projektu čiru 50%. Realizace akce byla stanovena od 1.1.2018 do

ia.n.zotg. příjemceje povinen předat poskýovatelri Záv&ečnou zprálrr o realizací projektu

do 30.12.2019.
V roce 2018 obec neměla v souvislosti s touto dotací žádné výdaje. Příjmy byly oznaČenY

ORG 1810159. Výdaje v roce 2019byly označeny ORG 1810159.

obec předložila odeslanou Závérečnou zprávl o realizaci pro.jektu poskýovateli ze dne

29.n.2a§ azéroveňpotvrzení o akceptaci ze dne 23.I.2020. Dotace jek31.12-2019 vedena

na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté záIohy na transfery.

Dotac e z 20l9
V roce 2019 byty p íjmy obce posíle.ry mj. o tyto ričelové dotace, které byly kontrolovány

pouze z pohledu zauétováru:

UZ 98 348 - obec obdržela neinvestiční dotaci na náklady spojené s konáním voleb do

Evropského parlamentu ve vyši 29 000,- Kč, celkem obec vyčerpala dotaci ve v; Ši

12 i6g,- Kč, watka dotace činí 16 73l,- Kě, p íjmy i vydaje byly označeny riČeloq m

znakem,

UZ 29014 - město obdrželo z MZe neinvestiční dotaci v celkové vyší 22 980,- KČ na

hospoda ení v lesích. Tato dotace je p edmětem kontroly poskytovatele, p íjmy i v daje bYlY

označeny ričelov}m znakem,

UZ 34 002 - obec obdržela neinvestiční dotaci na základě roáodnutí Ministerstva kultury
(číslo MK_S 5445120í9 OPP) v celkové qiši 100 000,- Kč na obnol,u nemovité kulturní

památky - sousoší Kalvárie na p.p.č. 84618 v k. . St evač. Vyše dotace nesmí p esáhnout
-80Vo 

prokazatelně vynaložen ch naklad . Obec lryěerpala v roce 2019 celou vyŠi dotace.

Celkové v daje na tuto akci činily 131 000,- Kč. P íjmy i v daje bylry oznaěeny riČelovym

znakem. Obec odeslala poskyovateli dne 13.12.2020 lyričtověni atuto dotaci zilčtovala.

Smlouvy o p evodu majetku (koupě, prodej, směnao p evod)
Dne 4.9.2019schváli1o zastupitelstvo obce beziryIatny p evod pozemkri p.ě. 76314 o v}mě e

74 m2 a p.č. 76317 o q mě e 93 m2 na Správu silnic Královéhradeckého kraje (obdarovan; )
v celkové ričetní hodnotě 749,- Ká Darovací smlouva ze dne nJa.20I9 byla ke kontrole
p edložena. Zámér p evodu majetku byl zve ejněn na u ední desce od 5.6. do 30.6.2019,

Právní riěinky zétpisudo KN vznikly dne 14.1I.2019.

Dne 4.9.2019 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku p.č. 79319 o v}mě e 93 m2 za
dohodnutou kupní cenu 4 650,- Kč. Kupní smlouva ze dne 1.1I.20l9 byla ke kontrole
p edložena. Zámér prodeje byl zve ejněn na ri ední desce od 5.6. do 30.6.2019. K 31.12.2019

nebyl proveden zápis do KN. Vyše uvedená částka je vedena na ričtu 324 - kíátkodobé P ijaté

záIohy.

Pivovarské nám. t245
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Dne 4.9.2019 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemků p.ó. 8.4719 o výměře 23 m2

a p.č. 847110 o výměře I0 m2 za celkovou dohodnutou kupní cenu 1 650,- KČ. KuPní
smlouva ze dne I4.10.20t9 byla ke kontrole předložena, Zámér prodeje byl zveřejněn na

úřední desce od 5.6. do 30.6.2019. Právní účinky zápisu do KN vznikly dne 5.1I.2019.

Dne 4.9.2019 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku p.ě. 67 o výměře 54 m2 za
dohodnutou kupní cenu 2 700,- Kč. Kupní smlouva ze dne 24.10.2019 byla ke kontrole

předložena. Ztmér prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 5.6. do 30.6.2019. Právní ÚČinkY

zápisu do KN vznikly dne 5.1I.2019.

Dne 4.9.2019 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku p.č.79319 o qýměře 14 m2 za

dohodnutou kupní cenu 700,- Kč. Kupní smlouva ze dne I.11.2a19 byla ke kontrole

předložena. Záměr prodeje byl zveřejněn na uřední desce od 5.6. do 30.6.2019. Právní ÚČinkY

zápisu do KN vznikly dne 18.1I.2019.

Dne 4.9.2019 schválilo zastupitelstvo obce prodej pozemku p.č. 836 o výměře 238 m2 za
dohodnutou kupní cenu 11 900,- Kč. Kupní smiouva ze dne 18.11.2019 byla ke kontrole
předložena. Zámér prodeje byl zveřejněn na úřední desce od 5.6. do 30.6.2019. Právní ÚČiŇY
zápísudo KN vznikly dne 20,1I.20l9.

Smlouvy a další materiály k posk"vtnufým účeloq,m dotacím
Obec poskýla v roce 2019 ze svého rozpočtu například tyto dotace:

- Smlouva o poskynutí dotace pro Královéhradecký kraj, ýše dotace i0 390,- KČ, Žádost ze

dne 18.3.2019, schválena v zastupitelstvu obce dne I5.5.20r9. smlouva uzaťena dne

6.6,20t9,
- Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě pro KHK, výše dotace 4 883.- Kč, žádost ze dne

13 .8 .2019 , schválen v zastupitelstvu obce dne 4 .9 .2019, dodatek uzavřen dne 25 ,I0 .2019 .

Výše uvedené žádosti, smlouva i dodatek byly ke kontrole předloženy.
Celková částka t5 273,- Kč je k 31.12.2019 vedena na účtu 373 - Krátkodobé poskýnuté
zá|ohy na transfery.

§mlouvy o přijetí úvěru
Obec uzavřela s Komerění bankou Smlouvu o úvěru ě.99a2n55159 ve výši 3 000 000,- KČ
na "Profinancování výstavby chodníku podél silnice IIl501 v obci Střevač včetně daně

z přidané hodnoty". Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami ve výši
66 700,- Kč, mimo poslední splatku k 31.8.2023, která bude ve úši 65 200,- KČ. První
splátka úvěru bude zaplacena do 30.t2.2079 ve výši 66 700,, Kč. Splatnost Úvěru je
stanovena 3I.8.2a23. Tento úvěr je zajištěn blankosměnkou reg. č. 10000713213. Smlouva
o úvěru byla podepsána dne 3I.1.20I9. Přijetí úvěru schválilo zastupitelstvo obce dne

30.L2019.K3LI2.2019 je úvěr je řádně splácen.

Dokumentace k veřej ným zakázkám
Obec v pruběhu roku 2019 rcaltzovalapotlze poptávkovéŤizern na nákup traktoru STARIET
ve výši tZt 0OO,_ Kč a na projektovoutokumentaci k vodovodu Střevač, Nadslav a Štidla ve
výši 480 370,- Kč. Obec postupovala podle Vnitřní směrnice o zadáváru VZMR účinné od

1.1.2017.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
Jako podpůrný prostředek ke kontrole byly využíty zapisy a usnesení ze zasedání

zastupitelstvaobce zedne5.12.2018 a30.1.,3.4.,15.5., 5.6.,4.9.,6.11.,4.12.2019.
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B.Qištění ze závěrečného p ezkaurnání

p i p ezkoumání hospoda ení obce st evač

nebvlv ziištfnv chvbv a íredo tatky.
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C. PInění opat ení

Plnění opat ení k odstranění nedostatkri zjištěn ch

a) p i p ezkoumání hospoda ení rízemního celku za p edchozí roky

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.

b) p i dílčím p ezkoumání

nebvlv ziištěnv.chvbv a nedostatkv.

Pivovarské nám " t245
500 03 Hradec Králové
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D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření obce §třevač za rok 2019

nebvlv ziištěny chvbv a nedostatkv (§10 odst. 3 písm. a) Zákona Č. 42012004

sb.).

il. Při přezkoumání hospodaření obce Střevač za rok20l9

se neuvádí žádnárizika dle § 10 odst. 4 písm. a'l zákona č. 42012004 Sb,

In. Při přezkoumání hospodaření _ obce Střevač _ zarok2o19

Byly zjištěny dle § 10 odst.4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu uzemního celku

b) podíl závazkttna rozpočtu územního celku

c) podíl zastaveného majetku na celkoyém majetku územního celku

0,30 %}

t4,52 "Á

0"Á

Iy. ově ení poměru dluhu obce St evač k prriměru jeho p íjmri za poslední 4 rokY

ově ili jsme poměr dluhu obce St evač k pruměru jeho p íjm za poslední 4 rozPoČtové

roky podle pianoiho p edpisu upralrrjícího rozpočtovou odpovědnost. Ově ení Poměru

dluiu k pruměru jehó p íjmr1 zá posledni 4 rozpočtové roky podle právního P edPisu

upravujícího ro"počtovo,, odpovědnost jsme provedli v,běroqim zp sobem, tak

aiychÓ* získali p i*ě 
".ro., 

jistotu, k vyslovení následujícího závěru- ZP edloŽen}ch

podkladri vypliiá, ze dluh nep ekročil 60 % pruměru jeho p íjmri za poslední

4 rozpočtové roky.

V; počet poměru dluhu k pr měru p íjmri za poslední 4 rozpoČ;tové rokY je uveden

v P íloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.

úSC prohlašuje, že učetní vykazy p edložené jako podklad pro ově ení poměru dluhu

t prumcru jeho p íjm za poslední 4 rozpoótové roky jsou definitirmÍ, riplné a sPráwé

a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro p ezkouínávany zemní celek

Pivovarské nám. 1215
500 03 Hradec Králové
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St evač, dne 10.02.2020

Jrnén a a podpisy kontrolor zričastněnych na p ezkoumání

)-
.

-1_ ti ad

a

Věra Gilková
kontrolor pově eny ízením p ezkoumarLí

Jana Šubrtová

kontrolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontroloru uvedenych na straně 1 této Zprávy, kte í se
podíleli na vykonu p ezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného p ezkoumání již členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uveden pouze v Zápise z dílěího p ezkoumání
hospoda ení obce St evač,

Tato zpráva o vÝsledku p ezkoumání:

- je návrhem zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení, aje možno ke zjištění v ní
uvedené podat písemné stanovisko ve lhritě do 15 dnri ode dne p edání zprávy
kontrolorovi pově enému ízením p ezkoumání. KonečnYm zněním zprálry se stává,
tento návrh okamžikem marného uplynutí lhrity stanovené v 6 odst. 1 písm. d) zlkona
č.42012004 Sb., k podaní písemného stanoviska kontrolorovi pově enému ízením
p ezkoumání. Kontrolor pově eny Ťizerum p ezkoumání mtňe v odrivodněném p ípadě
stanovit lh tu delší,

- s obsahem zprávy o vysledku p ezkoumání hospoda ení obce St evač o počtu 11 stran
byl seznámen a její stejnopis p evzal Jaroslava Rychnová .

V kontrolovanóm období uzemní celek dle prohlášení statutárního zástupce
neprovozoval žádnou hospodtí skou činnost, nemá ňízeny peněžní fondy, nevložil
žádné peněžité či nepeněžité vklady do prármick ch osob, neobdržel žádné dotace
z nrárodního fondu, nehospoda il s majetkem státu, neručil za závazky jin; ch osob,
neuzav el směnnou, nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení
peněžních prost edkri a majetkovych hodnot, smlouvu o zŤizení věcného b emene,
nepo ídil ani neprodal žádny finarrční majetek.

Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové
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Poučení:

úžerrini'óglek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č.,42012004 Sb,,

:, povlngn prr;mout opaiření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávé
,,,,," ,;''ryrt.'air" přezkoumání hospódaření a podat o tom písemnou informaci

přezřoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprálry

spolu se závěreěným úětem v orgánech územního celku,

Ór"Ái celek je dále ve ,-yď, ustanovení § 13 odst. 2 zikona č. 42012004 Sb.,

povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst_ 1 písm. b) téhož zákona uvést

ihůto, ve které pode přistušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zPrávu

o plnění přijatych opaiření a v této tn,itr přísluŠnému přezkoumávajícímu orgánu

uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podte ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. n) a c) zákona č. 420na04 Sb. a za to se uloŽÍ Územnímu celku

podle ustanoveni 5 Í+ oast. z zákonač.420t2004 Sb. pokuta do výŠe 50.000,00 KČ.

?íevzal dne: 10.02.202a
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podpis

Jaroslava Rychnová

starostka

R.ozdělovník

KOTTTAKTY:

Věra Gilková 601 375 64I

Jana Šubrtová 725 870 784 jsubrtova@kr-kralovehradecky,cz

Pivovarské nám. t245
500 03 Hradec Králové

Steinopi Počet rÝtiskni P edáno P evzai

1 1 St evač Jarosl ava Rychnová

2 Královéhradecky kraj Věra Gilková

v gi lko v a@I<r-kralovehrade cky -Qz
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P íloha č.1

Yzorec v poČtu ově ení poměru dluhu obce St evač k prriměru jeho p íjmri za poslední
4 roky

t,
.ť

Název ríčtu SU
Krátkodobé rivěry 28I 0,00 Kč

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnkv) 282 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z w,ďanych dluhopisri 283 0,00 Kč

Jiné krátkodobé prii čkv 289 0,00 Kč

Směnky k ťrhradě 322 0,00 Kč

P U até návratné finanční vi,pomoci krátkodobé 326 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 Kč

Dlouhodobé věry 451 2 933 300,00 Kč

P U até návratné finanční vYpomoci dlouhodcbé 452 0,00 Kč

Dlouhodobé zvyďan,ch dluhopisri 153 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z ručení 156 0,00 Kč

Dlcuhodobé směnky k ťrlrradě 457 0,00 Kč

Príjem v roce 2aI9 6 533 0].1,00 Kč

Príjern v roce 2018 8 665 870,00 Kč

P íjem v roce 2aI7 6 ffi4 638,00 Kč

P íjem v roce 2016 4 846 99]",00 Kč

6 537 62] ,50 Kč

0,00 Kč

0%

Piyovarské nám. 1245
500 03 Hradec Králové
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