
•• Krajský úřad
Zlínského kraje

Odbor Kancelář ředitele
Odděleni kontrolni

Obec Dolni Bečva
75655 Dolni Bečva 340

datum

232.2010

vyřizuje

Ing. Hermanová

čislo jednací

KUZL 26657/2009 KŘ

spisová značka

KUSP 26657/2009 KŘ

Zpráva č. 87/2009/KŘ

o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní Bečva, IČ: 00303747

za rok 2009

Přezkoumáni se uskutečnilo ve dnech:

9.10.2009 a 12.10.2009
22.2.2010 - 23.2.2010

na základě zákona č. 420/2004 Sb, o přezkoumáváni hospodařeni územnich samosprávných celku a
dobrovolných svazku obci

Přezkoumání se uskutečnilo na adrese: Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

Přezkoumání vykonaly:

Ing. Věra Běličková
Milada Vlčková

Obec Dolní Bečva zastupovali:

Pavel Mana - starosta
Ing Blanka Urbanovská - účetni
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A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemností
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření
Rozpočtovy výhled
Schváleny rozpočet

Stanoveni závaznych
ukazatelu zřizenýrn
orqaruzacím
Závěrečný účet

Dohoda o hmotné
odpovědnosti
Faktura

Hlavni kniha
Inventurní soupis majetku a
závazku

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných faktur

Kniha pohledávek a závazku

Popis písemností
Návrh rozpočtu byl zveřejněn ode dne 28.11.2008.
V pruběhu roku bylo ZO schváleno 5 rozpočtových opatření.
Obec má zpracovaný rozpočtový výhled do r. 2012.
Rozpočet obce na rok 2009 byl schválen usnesením 16. zasedání
ZO dne 15 122008
Stanoveni závazných ukazatelu - VIZ přiloha.

Závěrečný účet za rok 2008 byl schválen usnesením 21. zasedání
ZO dne 29.6.2009, zveřejněn na ůřední desce i v elektronické
podobě ode dne 25 5.2009.
Uzavřena s pokladní obce dne 11.3 1997

Doste fa JSou opatreny doložkou o kontrole ve smyslu zákona
320/2001 Sb
Za obdob: prosinec 2009
Na zasedání RO dne 2610.2009 byl schválen harmonogram
inventarizací majetku pro rok 2009 a starosta obce dne 7.12.2009
vydal Příkaz k provedeni Inventur. Fyzické inventury majetku byly
provedeny dílčími inv. komisemi a rozděleny do úseků: OÚ, SDH,
zdravotni středisko. místní knihovna, sportovní areál - z provedených
Inventur jsou vypracovány seznamy. které jsou řádně podepsány
členy InV komise Dokladová inventarizace účtů byla provedena k
31 122009 a Inventurní soupisy JSou podepsány členy inv. komise
Kniha došlých fa je vedena v PC, k 31.12.2009 jsou v ní evidovány
fa Č. 8001-8507
Kniha odeslaných faktur je vedena v PC, v období od 1.1.2009-
7.1.2010 je v ní evidováno 683 faktur.
Obec vedla evidenci pohledávek a závazků v rámci dokladové
Inventury
K 31 12 2009 evrduje na pohledávkách (účty 314 a 315 ) dle výkazu
Rozvaha částku 516.340 Kč
Z toho'
- poskytnuté provozní zálohy (ůčet 314) ve výši 342.940 Kč -
zálohy poskytnuté na plyn ve výš: 171 520 Kč, et. energii ve výš:
170 420 Kč, stočné ve výs: 570 Kč, Benzině za 4 ks karet v hodnotě
40 Kč a Teleřóruce 02 záruky ve výši 390 Kč (2x195 Kč) - kontrolou
došlých faktur této společnosti za měsíce říjen, listopad a prosinec
bylo zjisténo. že výše záruky činí 195 Kč - nutno provést opravu
- pohledávky obce (účet 315) ve výši 173.400 Kč - jednalo se o
neuhrazené faktury za nájmy nebytových prostor a ubytování,
splatné v měsíci lednu 2010 (pouze fa Č. 632 byla splatná dne
17.12 2009) ve výši 64.376 Kč, pohledávky za vodným r. 2009 (na
tomto úctu je evidována jedna pohledávka z r. 2006 a jedna z r.
2007) ve vyšl 107 256 Kč. nezaplacenou fakturu za odvoz odpadu ve
vyšl 1 768 Kč splatnou 268.2009 - dlužníkovi bylo 14.12.2009
zasláno upozornění
Obec k 31.12.2009 eviduje na krátkodobých závazcích (účty 321,
324, 331. 336. 342, 343 a 345) dle výkazu Rozvaha obce částku
12.887 315.29 Kč
Z toho
- závazky obce (účet 321) - jednalo se o neuhrazené faktury v
hodnotě 12377 598,29 Ke. se splatností v měsíci lednu r. 2010 (z
nich jedna faktura se splatnosti v r 2011)
- za azky na úctu 324 ve výši 131 343 Kč - na tomto účtu jsou
evidovány přijaté zálohy na plyn, elektřinu, úklid, vodné



Odrnénovaní členu
zastu prtelstva

Pokladní doklad

Pokladní kniha (deník)

Příloha rozvahy
Rozvaha

Účetní doklad

Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
výkaz zisku a ztráty

Smlouvy a další materiály k
přijatým učelovým dotacím

- závazky na úctu 331 ve výš: 174 444 Kč, na účtu 336 ve vysi
87 884 Ke. na úctu 342 ve výši 29072 Kč - souvisí s náklady
spojenými se mzdami za období 12/2009
- závazek na účtu 343 ve výši 46.974 Kč vyjadřuje daňovou
povinnost ze splatné DPH za zdaňovací období vůči finančnímu
orqanu
- závazek na účtu 345 ve výši 40 000 Kč vyjadřuje odvod správního
poplatku za VHP FÚ Roznov p R
Na 1h zasedání ZO dne 15 12 2008 bylo schváleno usnesení ZO
schvaluje zásady odmen neuvolněným členum ZO, členům vy boru
ZO a komisí RO dle duvodové zprávy s účinností od 1.1.2009. V
duvodové zprávě je odkaz na platné znění nařízení vlády. Za výkon
funkce člena ZO a člena RO v max. výš: bez připlatku podle počtu
obyvatel. za výkon funkce místostarostky obce v max. výši dle
platného nařízení vlády s příplatkem podle počtu obyvatel a podle
ocpracovaných hodrn v úřední dny
Odmeny neuvolnenýrn členum ZO upravuje zákon o obcích
128/2000 Sb. v platném znění, § 72 a § 84, odst (2) n).
Na 40. zasedání RO byly schváleny finanční dary starostovi obce, 1.
a 2. místostarostovi a dary členum rady obce v celkové výši 61.000
Kč
Byla provedena kontrola pokladních dokladu za měsíc květen (č.
10645-10680) a při závěrečném přezkoumání za měsíc prosinec
20091c 112112-112542)

Zjrsteru
d.č. 112424 - vyplaceno p. Křenkové za nakup občerstvení při
adventním koncertě 886 Kč - doloženo fakturou a paragony v
hodnotě 961 Kč - rozdíl ve výši 75 Kč nutno napravit
Vedením pokladny byla v kontrolovaném období pověřena p Jana
vavřínová Pokladní kniha je vedena v SW KEO. Příjmové a
výdajové pokladní doklady jsou chronologicky číslovány jednou
císelnou radou Limit pokladní hotovosti byl stanoven RO dne
9.6.1994 ve výš: 50.000 Kč a nebyl v 'kontrolovaném období
překrocen
Příloha rozvahy sestavena k 31.12.2009.
Byla provedena kontrola Rozvahy za 13. období roku 2009 ze dne
152.2010 Rozvahové účty jimiž bylo zahájeno účetní období roku
2009 navazovaly na konečné stavy roku 2008.
Aktiva celkem ve výš: 125 901.594,23 Kč se rovnala pasivům.
Stala aktiva ve vysl 123 575643,88 Kč vykazovala rozdíl vuči
rozvahovému úctu 901 - Fond dlouhodobého majetku - ve vysl
3.490 000 Kč, což je vyše nesplaceného úvěru na rekonstrukci a
zbudování místních komunikaci.
Účetní dokl c 90001-90018, 70006-70019,50005-50027, 8334-
8507, 3036-3065
Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2009 -' IZ příloha.

Vykaz sestaven k 31 122009 s nulovými hodnotami. Obec
neprovozuje hospodářskou činnost účtovanou na účtech tř. 5 a 6.
- obec Dolní Bečva přijala prostředky účelově určené dotace z Úřadu
práce. které jsou spolufinancované z Evropského sociálního fondu
(ÚZ 13229) ve vyši 35524 Kč a (ÚZ13234) ve výši 194.400 Kč na
veřejně prospěšné práce Z MV prostřednictvím ZK (ÚZ 14008)
neinv účelový transfer na provoz kontaktních míst veřejné správy
Czech POINT ve výš: 58259 Kč - čerpání bylo vykázáno ve výši
46240 Ke a nevyčerpané fin prostředky (12.019 Kč) byly vraceny
dne 30 11.2009 (dč 768, el. výpis KB a.s. Č. 229) Ze SFZP fin.
prostředky, které obec vyčerpala v loňském roce v rámci operačního
programu ŽP - výsadba aleje podél komunikace 1/35 (ÚZ 90001) ve



výši 12.760.45 Kč a (ÚZ 15319) ve výši 216.927,65 Kč. Z Regionální
rady mv. dotace na projekty ROP - dostavba sportovního areálu,
revitalizace centra obce. cyklostezka údolím řeky Bečvy (ÚZ 87501)
ve výšI 505.742,01 Kč a (ÚZ 87505) ve výši 8.642940,11 Kč Z MF
prostřednictvím ZK (ÚZ 98348) účelovou neinv. dotaci ve výši 20.000
Kč na volby do Evropského parlamentu - čerpání bylo vykázáno ve
výšI 22 482 Kč a obec SI podala žádost o doplatek.

- z rozpočtu ZK byly poskytnuty neinv. finanční příspěvky na
hospodaření v lesích (ÚZ 00070) v celkové výši 22040 Kč a inv.
dotace (ÚZ 00200) ve výši 100.000 Kč na Územní plán obce -
koncept

Smlouvy o dílo

Byly přezkoumány výdaje spojené s konáním voleb do Evropského
parlamentu (UZ 98348) Kontrolou dokladu prokazujících čerpání fin.
prostředku určených na volby nebylo zjištěno neoprávněné použití
Smlouva o dílo Č. 002/2009 ze dne 6.3.2009 na předmět smlouvy
"Dostavba sportovního areálu Dolní Bečva za cenu díla 4.604.710
Kč včetně DPH.
- na financování rekonstrukce, opravy a výstavby chodníků a
místních komunikací přijala obec v měsíci září 2006 úvěr u KB a.s.
(ucet 951 21) ve výši 3000.000 Kč. V článku III. Smlouvy o úvěru
JSou sjednány podmínky spláceni jistiny a úhrady úroků, kdy prvni
splátka ve výšI 62.500 Kč měla být uhrazena ke dni 15.12.2006,
další 2-47 splátka ve stejné výši vždy k 15.dni v měsíci a poslední
splátka ke dni 15.11.2010. K 1.1.2009 činil zůstatek nesplaceného
úvěru výši 1437.500 Kč, ke dni 31.12.2009 bylo splaceno 750.000
Kč (12x62.500 Kč), takže výše nesplaceného úvěru k tomuto datu
činí 687 500 Kč

Smlouvy o přijetí úvěru

- obec dne 29 7 2008 uzavřela s KB, as. Smlouvu o úvěru ve výši 4
mil. Kc (účet 951 22) na účel: Rekonstrukce a zbudování místních
komunikací V článku III. Smlouvy jsou sjednány podmínky pro
splácení jistiny a úhradu úroku, kdy první splátka ve výši 34.000 Kč
měla být uhrazena do 25.10.2008, dalši 2.-116. splátka ve stejné
výši vždy k 25. dní v měsíci a poslední splátka ve výší 56.000 Kč dne
256.2018. K 1.1.2009 činíla výše nesplacené jístiny úvěru 3.898.000
Kč k 31 12.2009 bylo splaceno 408.000 Kč (12x34.000 Kč), takže
výse nesplaceného úvěru k tomuto datu činí 3.490.000 Kč (ověřeno
na el výpis KB a.s. Č. 12)

- dne 16.7 2009 uzavřela obec s KB, a.s. Smlouvu o úvěru ve vysl
2.600.000 Kč (účet 281 00) na profinancování investíce - název
projektu' Dostavba sportovního areálu v Dolní Bečvě. Dle bodu 6.
měla být jistina úvěru splacena jednorázově nejpozději do
31 122009 Jistina byla splacena dne 29.9.2009 - d.č. 700017. výpis
KB a s c 9

- dne 14.9.2009 uzavřela obec s KB, a.s. Smlouvu o revolvingovém
úvěru do výše limitu 9 606.532 Kč (účet 281 10) na profinancování
investice - název projektu: Revitalizace centra obce Dolní Bečva. Dle
bodu 3 1 je klient oprávněn čerpat úvěr opakovaně, nejpozdějí však
do 31 72010 a dle bodu 6. se klient zavázal splatit bance jistinu
nejpozději do 3011 2010 K 30.9.2009 obec z úvěru vyčerpala
4 398263,10 Kč, tyto finanční prostředky byly převedeny ve
prospěch úvěrového učtu v souladu s podmínkami uzavřené
Smlouvy o úvěru dne 23.10.2009 - d.č. 50019 výpis KB a.s. Č. 10.
Dne 13.11 2009 obec pořádala KB a.s o čerpání úvěru ve výši
2797223,40 Kč.
Přijeti krátkodobých úvěru, zachycených na účtu 281, schválilo za



Smlouvy o pujčce
na svém 21. zasedání dne 29.6.2009.
- obec přijala pujcku ze SFRB - její stav je zachycen na účtu 272 40.
Prostředky pUjčky JSou vedeny na samostatném bankovní účtu u KB.
Hospodaření s prostředky Fondu rozvoje bydlení je zachyceno na
účtu 917. K 1.1.2009 činil stav nesplacené půjčky (účet 272 40)
428.359,81 Kč, k 31.12.2009 bylo vráceno státnímu fondu
138.550,19 Kč, takže k 31.12.2009 účet 272 40 vykazuje výši
nesplacené pujčky 289 809.62 Kč.

Smlouvy zástavní
Dokumentace k veřejným
zakázkám

- v mes.ci zart (27 9 2006) obec přijala pujčku ze SFRB ve vysl
425000 Kč. tato pujcka je vedena na účtu 272 43 O půjčce není
(dle metodiky) účtováno ve vztahu k účtu 917. K 1.1.2009 činil stav
nesplacené pujčky 345.270,55 Kč, k 31.12.2009 bylo vráceno
státnímu fondu 41.687.95 Kč. takže účet 272 43 vykazuje k tomuto
datu výši 303.582.60 Kč.
Obec nemá žádný zastavený majetek.
Obec prováděla výběrové řízení na akci "Dostavba sportovního
areálu v Dolní Bečvě" Ze sedmi oslovených firem 5 podalo nabídku,
jedna firma byla vyloučena z duvodu neúplnosti nabídky. Ze čtyř
hodnocených nabídek byla podle kritéria nejnižší ceny jako
nejvýhodnější vybrána nabídka fy Vojkůvka s.r.o. Dolní Bečva s
cenou díla 4.604.710 Kč včetně DPH.

Vnitřní předpis a směrnice
Zápisy z jednání rady včetně
usnesení

Usneseni z 27.-42. zasedáni RO
Na 29 zasedáni RO byl schválen HV PO ZŠ a MŠ ve vysl
458745.64 Kč a jeho rozděleni do FO 137.624 Kč a do RF
321 121,64 Kč
Zápisy a usnesení z 16.-24. zasedání ZO, která se konala v období
prosinec 2008 - prosinec 2009.
Sociální fond
Obec má zřízen sociální fond, jehož hospodaření upravuje vnitřní
předpis Zásady hospodaření se sociálním fondem obce Dolní Bečva.
Bečva Financní prostředky fondu jsou účtovány v rámci
rozpoctového hospodaření obce na LIČtU231 proti účtu 917.1X. Stav
nnančmch prostredku na účtu 917 k 1.1.2009 činil 39.555,15 Kč - k
31 122009 byly proúčtovány příjmy ve výši 80.000 Kč a výdaje ve
výši 60.663 Kč, takže stav fondu k tomuto datu činí 58.892,15 Kč.

Zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení
Peněžní fondy obce (FRB,
sociální, apod) pravidla
tvorby a použití

Fond rozvoje bydlení
FRB představuje k 31 12.2009 volné prostředky na bankovním účtu
(účet 236) ve výši 35853,80 Kč (ověřeno na el. výpis KB, a.s. Č. 79)
a prostředky zapujčené občanum (účet 277) ve výši 485.162,17 Kč,
snížené o částku 303.582,60 - což je výše nesplacené půjčky SFRB
(účet 272 43). takže výše FRB na účtu 917 činí 217.433,37 Kč.

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumáni

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2009
byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3
zákona Č. 420/2004 Sb. pod písmenem c).

Právní předpis Nařízení vlády Č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisu
§ 2 - Nebyla konkrétně stanovena výše měsíční odměny neuvolněného člena
zastupítelstva: - dle nařízení vlády jsou odměny neuvolněným členum ZO stanoveny za výkon
funkce - ze zápisu ZO jasně nevyplývají absolutní částky odměn neuvolněným členům ZOo
Pokud je v zápise ZO ze dne 15 122008 uvedeno dle nařízení vlády v platném znění - v tu dobu
platila příloha č 79/2008 Sb, nikoliv příloha c. 20/2009 Sb, podle které byly odměny vypláceny.



Právní předpís cus 501 - 522. Ceské účetní standardy (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)

ČÚS 516 - Územní celek nedodržel postupy účtování zúčtovacích vztahů.:
- na účtu 314 Je chybne evrcovana záruka u společnosti Teleřóruca 02 a.s. ve výši 390 Kč -
kontrolou došlých faktur této společnosti za měsice říjen, listopad a prosinec bylo zjištěno, že
výše záruky činí 195 Kč - nutno provést opravu

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatku zjíštěných

a) při přezkoumáni hospodařeni obce za předchozí roky
nebylv zjištěny chvbv a nedostatkv

b) pr! dilčim přezkoumáni hospodareni obce
nebyly zjištěn V chVby a nedosta/kv

II. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2009

byly zjištěny Chyby a nedostatky, které nemaji závažnost nedostatků uvedených pod písmo
c) [§ 10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.}.

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 pism. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumáni hospodařeni obce Dolní Bečva za rok 2009

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

a) podil pohledávek na rozpočtu uzemniho celku 1,86 %

b) podíl závazku na rozpočtu územního celku 45,51 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%

Vyhotovily a projednaly dne 23.2 2010

JU
Ing Věra Béličkova

/
Milada Vlčková

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího
přezkoumán i.



Pavel Mana, starosta obce Dolní Bečva prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek
nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,
nezastavil movitý a nemovitý majetek, nepodepsal smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského
závazku. smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry,
obligace. neuskutečnil majetkové vklady

Pavel Mana starosta obce Doln: Becva. se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti
podat k navrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnu od předáni návrhu zprávy a
požádalo předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za
účelem jejího projednání prl schvalováni závěretného účtu.

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 23.2 2010

podpis

Pavel Mana

starosta

~lLjl
. . . . . . . . . . .. ...........~..

Výtisk č.1 obdrží Obec Dolni Bečva
Výtisk č2 obdrží Krajský úřad Zlin. oddělení kontrolní odbor kancelář ředitele

Příloha: 1

Poznámka:

Uzemní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen
přumout opatreni k nápravě chyb a nedostatku uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření a podat o tom písemnou Informaci a to nejpozdějí do 15 dnu po projednání této zprávy
spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. .

Příloha Č. 1

-
Rozpočet: v Kč
Idle Fín 2-12 MI

Daňové příjmy
Nedaňové přljmy

Kapítálové přijmy
Dotace
Příjmy celkem

, Bězné výdaje

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

sc Iwalený upravený k 311209 skutečnost k 31.12.09

- - -
16130.000 14.116.000 14.157.528,51

2665.000 ' 3.457.000 3.441.355,80

O 17000 17150,00
23 184.000 10124.0001 10.127.674,22
41.979.000 27.714.000 27.743.708,53
13.555.000 15021000 13.947.842,73
27.504.000 17.582.000 17.582.984,90
41.059.000 32.603.000 31.530.827,63

- 920.000 I 4.889.000 3.787.119,10
- ---r

- - -

2.570.000 2.570.000 2.570.000
- --

I
r-

I Financování

Neinv. přísp. PO
ZŠ a MŠ
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SÚ Majetková skupina Stav k 31. 12. 2009 Rozdíl Pozn.
Účetní Evidence

018 . Drobný DNM 73.923.50 73.923,50 O
---, - ,

~9 _Ostatní DNM

021 Stavby __

1.046.586,00 1.046,586,00 O I

86.436.301,19 86.436.301,19 O I

,
4.159.819,69 4.159.819,69 O- -022 Samostatné movité věci a soub.C-----, -

028. Drobný DHM 1.902098,44 1.902.098,441
I

031 . Pozemky

I 032 Umělecká díla~ ~--

3837507.56 3.837.507.56
-t-

112 Materíál na skladě

125.426,0 I 125.426,00 O I--

24.593,981,50 24.593.981,50 O I-
I

1.400.000,00 1.400.000,00 O I

3.791,87 3.791,87 O
I

o

~. Zboží na skladě

._ 231 lBěžné účty

~~ Běžné účtLflenežJondL'- _

,_ 31_4~,=,o~lsYtnutéprovozní zálohy

_~15 P~hledávky

r 277 i Poskytnuté--'1:po~oci FO 1-

- I

1~81§~1-_1,-,-.2::..:8:.....:1...:...:.5:...::.5-=-2!...:.,5-,--1+I ---=o+-_~
_, _ _ 35_.8_5~8_0--+i 3_5_.8_5_3--,-,8_0---t-- 0--+--_~

!
_3~2940,00 I 342.940,00 O

I
17340000 17340000 i O

3.250,00 I 3.250,00 I O

324 Přijaté zálohy

331 1Zaměstnanci __

336 SOC.a zdravotní oištění

'l--

--' t I ,,

485.162,27 485.162,27 O
I

593392,22 593.392,22 O

12.377.598,29 12377598,29 O

131343.00 i O131.343.00 i
----- --

_174.444,00 174.444,00 I O

87.884,00 87.884,00 O I--
I

29072,00 29072,00 O-

46.974,00 ~_ 46.974,00 O I

_~1:---.Přijaté návr fin...,:výpomoci

321 Dodavatelé

U42 Daně
I

_ 343. Daň z přidané hodnoty

345 Os~atnl 2.9Flat~y a dane

281 Krátkodobé bankovní úvěry
I

917 Peněžn í fondy

40000,00

4177.500,00

2.797.223,40
I

276.325,52 I

40.000,00 I

4.177.500,00

2.797.223,40

276.325,52 I

I

01
O

O

O


