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XCRGUPUA / PUA (03022022 13:23 / 201807171111)
0000ALV06SHB

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)
Období: 12 / 2021

00301311
Název: Město Hranice
IČO:

NS:

A.
1.

00301311

Město Hranice

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není
omezena.

A.
2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Vykazování syntetických účtů vychází z platné legislativy a Českých účetních standartů. Od 1.1.2021 došlo k novele rozpočtové
skladby č. 577/2020. Sb. novela vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. S účinnosti od 1.1.2016 se umožňuje účetní jednotce
účtovat na syntetickém účtu 261 ( pokladna ) s rozpočtovou skladbou. Účetní jednotka nadále účtuje na účtech 261 bez rozpočtové
skladby.

A.
3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Popis účetních metod :
- Ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtu 018 je účtováno od pořízení hodnoty 5 tis. Kč.
- Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtu 028 je účtováno od hodnoty 1 tis. Kč.
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod 1 tis. je evidovám na podrozvahovém účtu 902
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod. 5 tis. je evidován na podrozvahovém účtu 901
- Majetek příspěvkových organizací je evidován na podrozvahovém účtu 909
- Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B k rozvahovému dni.
- Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku prováděno způsobem rovnoměrným,
rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek - ČUS 708.
- Časové rozlišení je stanoveno na základě významnosti, s vyjímkami, - rozlišují se vždy ( např. energie ) a to ve výši záloh .
časově se nerozlišují pravidelně se opakující platby s nevýznamnými částkami.
- Opravné položky k pohledávkám jsou účtovány k rozvahovému dni ve výši 10 % za každách 90 dnů po splatnosti.
- Opravné položky k věcným břemenům, kde je obec povinná,neúčtujeme.Účetní jednotka si stanovila hranici významnosti na 2,5,mil.
Kč evidované účetní hodnoty majetku.
- Na účtu cizích prostředků 245 jsou zúčtovány ostatní cizí prostředky : ztráty a nálezy, kauce Policie ČR na řešení přestupků v
dopravě, jistiny na prodej majetku
- Sociální fond účelový peněžní fond, který účetní jednotak zřizuje dle § 5 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů k zajištění sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců města. Zaměstnavatel tvoří SF na základě přídělu 3,5 % z
ročního objemu mzdových prostředků. Od 1.1.2018 účetní jednotka o tomto fondu účtuje rozvahově.
-Věcná břemena, kde je obec povinná jsou evidovány na kartách majetku - jiným způsobem ( dle předpisů - jinými nástroji ) , např.
výběru karet z majetku, kde jsou zachyceny údaje o věcném břemenu.
- Účetní jednotka spravuje finanční hotovosti občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům. Tuto finanční hotovost účtuje na
podrozvahovém účtu 967 - krátkodobé podmíněnézávazky - cizí prostředky. Dne 17.02.2020 byl zřízen nový depozitní účet pro
opatrovance.
- Účetní jednotka neprovádí daňové odpisy.
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Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvah
ový

položky Název položky

P.I.
1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.

účet

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé
podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku
jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku
jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou
osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou
osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou
osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou
osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé
podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na
základě smlouvy o výpůjčce
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901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

165 299 135,03
33 648,15
2 512 840,96
797 689,77

157 655 835,28
33 648,15
2 581 021,19
805 284,27

161 954 956,15

154 235 881,67

3 461 219,64

2 824 070,28

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926

931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948

951
952
953
954
955
956
961
962
963
964
965
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Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvah
ový

položky Název položky

účet

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na
základě smlouvy o výpůjčce
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo
jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo
jeho převzetí z jiných důvodů
P.VII. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého
majetku
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého
majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další
činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další
činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací
účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

966
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

967

MINULÉ

3 461 219,64

2 824 070,28

161 837 915,39

154 831 765,00

968

971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986

991
992
993
994
999
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5.
A.
6.
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Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční
situaci účetní jednotky. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události.
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Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje
odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. K e dni
31.12.2021 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí .

B.
2.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Účetní jednotka je územně samostatným celkem, není příspěvkovou organizací, a proto se informace dle § 66 odst. 8 nevztahuje k
právním formám účetní jednotky.

B.
3.
0,00

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
Ke dni 31.12.2021 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtování.
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Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

C.1.
C.2.

BĚŽNÉ

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní
období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové
souvislosti

25.05.2022 14:43:08

MINULÉ

37 135 347,94

18 360 494,20

8 675 567,75

7 757 825,30
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D.
1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.
2.

XCRGUPUA / PUA (03022022 13:23 / 201807171111)
0000ALV06SHB

Účetní jednotka má majetek charakteru kulturních památek, který je podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví
563/1991 Sb.nebo v případě souboru tohoto majetku podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 71 odst. 2 písm. je oceněn na
hodnotu 1 Kč . Zaúčtováno ma účtu 032. Jedná se o : Sloup se sochou Immaculaty, Socha sv. Anny, Socha sv. Jana
Nepomuckého, Socha Jana Husa, Socha bolesté p. Marie, Krucifix na Tř. 1. máje,, socha sv. Jana Nepomuckého u
smuteční síně, Meteorologický sloup,Boží muka , Krucifix na hřbitově, Krucifix v Drahotuších, Památka obětem II. světové
války v Drahotuších, socha P.Marie Hostýnské v Drahotuších, Socha sv. Jana Nepomuckého v Drahotuších, Socha sv.
Floriana v Drahotuších, Krucifix na Rybářích, Socha Panny Marie v Drahotuších, Krucifix před kostelem v
Drahotuších,Krucifix v Zahradní ulici v Drahotuších.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

2546530.00

D.
3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

145152210.00

D.
4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.
5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.
6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.
7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
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E.
1.

XCRGUPUA / PUA (03022022 13:23 / 201807171111)
0000ALV06SHB

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

Doplňující informace

A.II.3.

Účet 021 - DHM - mezi nejvýznamnější akce zařazené do majetku města patří : komunikace
Havlíčkova ulice = 27 076 882,24 Kč, regenerace sídliště Struhlovsko = 15 996 619,68 Kč, cyklověž
= 18 816 071,93 Kč, rekonstrukce Masarykovo nám. = 3 863 734,82 Kč, rekonstrukce ZŠ Drahotuše
= 6 642 049,42 Kč, rekonstrukce trubního propojení rybníku Kuchyňka = 4 682 741,70 Kč.

77 078 099,79

A.IV.1.

Účet 462 - dne 19.10.2011 Město Hranice uzavřelo bezúročnou smlouvu o půjčce s křesťanskou
společností ELIM Hranice na peněžitou částku 1.000.000,- Kč, vrácení nejpozdeji do 20 let od jejiho
poskytnutí. Peněžitá částka 1.000.000,- Kč byla převedena na účet společnosti ELIM dne
21.10.2011. Město Hranice poskytlo návratnou finanční výpomoc Hranické rozvojové agentuře z.s.
na předfinancování mezinárodního projektu SMART COMMUTING ve výši 850 000,- Kč, vrácení
nejpozději do 31.03.2022, Město Hranice poskytlo návratnou finanční výpomoc ZŠ a MŠ Šromotovo
ve výši 1 500 000,- Kč na předfinancování projektru "Robotická laboratoř" vrácení nejpozději do
31.01.2022.

3 350 000,00

A.IV.6.

Účet 471 - Město Hranice poskytlo finanční investiční příspěvek (dotaci) ve výši 6 000 000,- Kč
Mikroregionu Hranicko na realizaci "Cyklostesky Bečva v k.ú.Černotín. Povinnost vrátit do
30.06.2022. Dále Město Hranice poskytlo dotaci Povodí Moravy s.p. ve výši 7 000 000,- Kč na
realizaci protipovodňových opatření v rámci akce "Bečva ,Hranice-PPO města" . Povinnost
vyúčtování dotace do 15.10.2023

B.II.5.

Účet 315 - navýšení pohledávek z hlavní činnosti proti roku 2020 činí cca o 3 611 000,- Kč. Nejvyšší
nárust je u pohledávek za radarové měření = 2 233 000,- Kč, u komunálního odpadu= 581 000,- Kč,
u pokuty doprava = 658 000,- Kč a u ostatních pohleádek = 139 000,- Kč

25.05.2022 14:43:08
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E.
2.

XCRGUPUA / PUA (03022022 13:23 / 201807171111)
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Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

Doplňující informace

A.I.26.

Účet 547 - zmařená investice - zelená střecha budova autobusového nádraží - Usnesení 610/2021ZM 27 ze dne 25.11.2021

161 535,00

A.I.34.

Účet 557 - ZM po projednání schválilo vzdání se práva a prominutí dluhu na nájemném z
nebytových prostor v souvislosti s nařízením vlády - COVID 19

282 284,47

A.I.34.

Účet 557 - odpis daňových nedoplatků u osobního daňového účtu - dle zákona 280/2009 S. § 158
odst.3

150 876,36

A.I.34.

Účet 557 - RM po projednání schválila vzdání se práva a prominutí dluhu za nevymahatelé
pohledávky

A.I.30.

Účet 553 - prodaný dlouhodobý hmotný majetek- jedná se prodej bytů v majetku města

A.I.31.

Účet 554 - prodané pozemky

B.I.14.

Účet 646 - výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného najetku - prodané byty

B.I.15.

Účet 647 - výnosy z prodeje pozemků

25.05.2022 14:43:08

Částka
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7 560,00

64 455 794,95
2 313 212,00
64 232 890,83
2 182 108,03
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E.
3.

XCRGUPUA / PUA (03022022 13:23 / 201807171111)
0000ALV06SHB

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce

Doplňující informace

A.

Přehled o peněžních tocích je sestavován od roku 2011. Peněžní toky z provozní činnosti byly proti
roku 2020 ovlivněny změnou stavu opravných položek, odpisů dlouhodobého majetku, ziskem z
prodeje dlouhodobého majetku, změnou stavu krátdodobých pohledávek, závazků

B.

Peněžní toky z dlouhodobých aktiv odlivnilo zvýšení příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a
výdajů na pořízení dlouhodobých aktiv.

F.

Celková změna stavu peněžních prostředků měziročně vzrostla

105 738 573,45

R.

Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 31.12.2021

323 295 118,14

25.05.2022 14:43:08

Částka
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114 602 485,23

31 471 807,72-
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E.
4.

XCRGUPUA / PUA (03022022 13:23 / 201807171111)
0000ALV06SHB

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

Doplňující informace

A.I.

Jmění účetní jednotky se navýšilo o bezúplatný převod pozemku - Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových = 35 260,- Kč. Dále na tomto účtu se promítá vedení sociálního fondu ( účtu
419 ), který se od 1.1.2018 účtuje rozvahově.

A.III.

Transféry na pořízení dlouhodobého majetku - poskytnuté investiční dotace ze státního rozpočtu v
roce 2021, snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti a dohad na přiznané dotace
které budou poskytnuty v roce 2022.

A.V.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - stav v roce 2021 nezměněn

A.VI.2.

Jiné oceňovací rozdíly u majteku určeného k prodeji - proúčtování reálné hodnoty prodeje bytů a
pozemků

A.VII.

Opravy předchozích účetních období - stav v roce 2021 nezměněn

25.05.2022 14:43:08

Částka

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

1 604 268 792,54

28 459 780,19

501 116 814,4718 319 892,30

2 299 946,27-
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F.

XCRGUPUA / PUA (03022022 13:23 / 201807171111)
0000ALV06SHB

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Položka

Číslo Název

G.I.
G.II.
1.
2.
3.
4.
G.III.
G.
IV.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

25.05.2022 14:43:08

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

652 744,54
2 510 270,41

2 510 270,41
2 649 831,12
513 183,83
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G.

XCRGUPUA / PUA (03022022 13:23 / 201807171111)
0000ALV06SHB

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

Číslo

BĚŽNÉ

položk Název položky
y

BRUTTO

1 779 047 151,57
131 347 514,10
656 052 415,86
3 206 398,40
616 254 113,80
134 029 816,94
238 156 892,47

MINULÉ

KOREKCE

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

635 153 129,06
63 131 731,44
249 757 133,33
239 016,00
222 634 741,39
43 288 807,53
56 101 699,37

H.

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

NETTO

1 143 894 022,51
68 215 782,66
406 295 282,53
2 967 382,40
393 619 372,41
90 741 009,41
182 055 193,10

1 096 976 329,36
78 115 518,44
408 312 133,90
694 501,40
355 400 839,60
93 856 898,41
160 596 437,61

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položk Název položky
y

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

25.05.2022 14:43:08

BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ
NETTO

301 840 481,93

301 840 481,93

300 510 934,96

77 787 962,76
65 194 388,38
11 107 434,08
147 750 696,71

77 787 962,76
65 194 388,38
11 107 434,08
147 750 696,71

77 796 630,50
65 415 542,19
11 129 073,08
146 169 689,19
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I.

XCRGUPUA / PUA (03022022 13:23 / 201807171111)
0000ALV06SHB

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

BĚŽNÉ

MINULÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J.

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

J.
J.1.
J.2.

BĚŽNÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

57 104 229,74
57 104 229,74

MINULÉ

9 842 216,96
9 842 216,96

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.05.2022, 14:43:08
Podpis statutárního orgánu: Jiří Kudláček

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Vlasta Lukášová

..........................................................

.........................................................
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