Zápis z 6.veřejného zasedánízastupitelstva obce Chotiměři ze dne 4.6.2015
od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu obce Chotiměř čp. 66
Přítomni: Kotyková A|ena, Bouček V|adimír, Bartoš Josef m|''Jasukevič Štefan,KotrbaJiří
om|uven : Bouček Micha|
NeomIuven: Suchý Martin
Hosté:viz. prezentační|istina

Pod|e údajůzprezenceje přítomno 5 č|enůZo zce|kového počtu 7 a tedy pod|e $ 92, odst. 3 zákona o obcích
je usnáŠeníschopné.

l,Zahájeni,při vítá n í
-Zasedání zastupite|stva
.Zasedání zastupite|stva
-Zasedání Zastupite|stva
v 18.00 hodin starostkou
1

obce by|o řádně v termínu vyvěšeno
obce řízeno starostkou panÍ A|enou Kotykovou
obce Chotiměř (dá|e téŽ jako ,,zastupite|stvo..) by|o zahájeno
obce Alenou Kotykovou.

2/. Urěení ověřovatelů a zapisovate|e

Předsedající navrh|a určit ověřovate|e zápisu Josefa Bartoše m|.a Jiřího Kotrbu
a zapisovate|e Evu Eflerovou. K návrhu nebyly vzneseny Žádné protinávrhy.

Před h|asováním da|a předsedající moŽnost vyjádřit se přítomným občanům.Bez připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotiměř určuje ověřovatele zápisu Josefa Bartoše ml.a JiřÍho Kotrbu
a zapisovatele Evu Eflerovou.

pro:5

proti:O

zdržel se hlasování:0

Usnesení a/. bylo schváleno.
- Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedánÍ
Z pos|edního 5.Zasedání zastup|te|stva ze dne 31.3'2015 by| pořízen zápis pod|e S 95 zákona o obcích, kteý je u|oŽen
podána námitka.
v kance|áři obecního Úřadu (dále jen
'oU..) a k zápisu nebyla ve smys|u zákona o obcích
Místostarostka vyzva|a přítomné, zda|i má někdo námitky k minu|ému zápisu?
Do rozpravy se nikdo da|šínepřih|ásil.
. Schvá|ení programu

Starostka seznámi|a přÍtomnés programem jednání, ktený by| v souladu s pozvánkou
na zasedání zastupite|stva zveřejněn na úřední desce.

1, Zahé4enía přivítání
2' Jmenování zapisovate|e a ověřovate|ů zápisu
3. Zpráva o výs|edku z přezkoumání hospodaření za rok 2014 KÚ,schvá|ení
4' Schválení ročníúčetnízávérky obce a MŠza rok 2014
5. Žádost ředitelky MŠo rozdě|ení hosp.výs|edku za rok2O14
6. Zpráva finančníhovýboru
7' Zpráva kontro|ního výboru
8. Schvá|enÍfinančního příspěvku MŠna rok 2015
9. Schvá|enÍ URo č.1
10. Schvá|ení obecně závazné vyhlášky o odpadech
11. Schvá|ení finančníčástky na Dětský den a Narozeniny obce
,|2' Schvá|ení prodeje pozemků obce
13. Informace občanům
a. Sběrné místo,pyt|ový sběr p|astů,sběr papíru
b. informace o rekonstrukci obecního býu č.1 a da|ších bytů
c. nová anténa na internet
14. Diskuse
15. Závěr

závěrečného účtu2014

Předsedající da|a h|asovat o návrhu programu'Neby| podán žádný návrh na dop|nění.
Hlasování o navrŽeném programu.

pro:5

proti:O

Usnesení b/. bylo schváleno'

zdrŽel se hlasování:O

Starostka vyzva|a přítomnéč|eny Zo, zda někdo z členůchce učinit oznámenÍ o osobním zájmu, případně sdě|it
skutečnosti nasvědčujícípřípadnému střetu zájmu u někteých bodů navrŽených k projednání.
P. Kotrba Jiří oznáml|,Že se zdrŽÍ h|asovánÍ o prodeji pozemku z důvodů střetu zájmu.
Starosta obce pro úp|nost uved|, Že č|en Zo, kteý je ve střetu zájmŮ, má samozřejmě právo Účastnit se jednání
a hlasovat.
3/' Zastupitelstvu by| před|oŽen návrh na schvá|ení Závěrečného účtu2014'jehoŽ součástíje;

-Yýkaz F|N 2.12M
-údaje o hospodaření s majetkem
-údaje o da|ších finančníchoperacích
- Závérečná zpráva o přezkumu hospodaření obce Chotiměř Krajským úřadem Ústí nad Labem ze dne 6.3.2015
-fi

nančn í vypořádánÍ dotací

-hospodaření s majetkem a údaje o da|ších ÍinančnÍchoperací u za|oŽené a zřízené příspěvkové organizaci MŠ
Chotiměř
By|y zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ($ 10 odst. 3 pÍsm. b) zákona č' 420|2004 Sb.):

Předmět: Zákon č' 42012004 Sb. s 2 odst. 1 písm' a) p|nění příjmůa výda1ů rozpočtu včetně peněŽních
operací, týkajícíchse rozpočtových prostředků
Právnípředpis: Nařízenív|ády č. 3712003 Sb., o odměnáchza výkon funkce č|enůmzastupite|stev, ve
znění pozdějších předpisů
$ 3 odst' 2 - Č|enovi zastupite|stva by|a vyp|acena měsíčníodměna i za dny' kdy na tuto
odměnu jiŽzanlk| nárok. Neuvo|něnému starostovi a neuvo|něnému místostarostovi by|a
poskytnuta měsíčnÍodměna i za dny po ustavujícím zasedání, které se kona|o dne 6.1 1.2014 a
tímto dnem jim zanik| mandát.

$ 3 odst. 2 - Č|enovi zastupite|stva by|a vyp|acena měsíčníodměna i za dny, kdy na tuto
odměnu 1iž zanik| nárok. Neuvo|něným č|enůmZo, kteým zanik| mandát dnem konání vo|eb
do zastupite|stev obcÍ by|a vyp|acena odměna i za dny, kdy tato odměna jiŽ nená|eŽe|a'

37l2oo3 Sb. - Neuvo|něnému starostovi a neuvo|něné místostarostce neby|a měsíčnÍodměna
poskytnuta ode dne, ktený stanovilo ustavující zasedání Zo dne 6-11.2014.

Vše by|o řádně vyvěšeno 13'5.2014 a sejmuto bude 12.6.2015.Připomínky by|o moŽno podat do 3'6.2015 - bez
připomínek občanů.Zprávu přija|o zastupite|stvo bez připomÍnek.
By|o učiněno nápravné opatření a odstraněny chyby v mzdovém období za 3|2015.

Návrh na hlasování:
Zastupitelsfuo schvaluje Závěrečný Účet za rok 2014 s výhradou.viz.příloha Závěrečný účet.Jelikožjiž bylo učiněno
nápravné opatření k zjištěným chybám a nedostatkŮm,není jiŽ dalšíopatření nutné přijímat.

pro:5

proti:O

zdrŽel se hlasovánÍ:O

Usnesení c/' bylo schváleno.
4/. Zastupite|stvu byla před|oŽena

Ročníúčetnízávěrka obce a MŠza rok 2014.Součástí Účetní závěrky jsou.

.výkazy rozvaha,výkazzisků az|rát, pří|oha oÚ a MŠ,výkazF|N2-12,

-inventarizačni zpráva zpracovaná pod|e inventarizačnÍ vyhlášky 27012010 sb.

- zpráva o výs|edku přezkoumání hospodaření KU z 2'8'2014 a 6'3'2015 včetně dok|adu prokazujícím provedeného
nápravného opatření a'odstranění chyb v mzdovém obdobÍ za 3|2015,zjištěných při závěrečném přezkoumánÍ

hosoodaření obce z KU

- zprávy o výs|edcích finančnÍkontro|y a kontro|ního výboru za rok2014

Hlasování o pfijetí Ročníúčetnízávěrky obce a MŠza rok 2014:

pro:5

proti:O

zdržel se hlasování:O

UsnesenÍ d/. bylo schváleno.
Zastupite|stvo obce schva|uje RočníúčetnÍzávěrku obce a MŠChotiměř zpracovanou k 31 '12'2014 za účetníobdobí
od 1'1 .2014 do 31 .12'2014.(V přÍ|oze zasedání zastupite|stva Protoko| o schva|ování účetnízávěrky obce Chotiměř

za rok201$.

5/.Účetní obce před|oŽi|a zastupite|stvu pÍsemnou Žádost ředite|ky MŠBC'Loskotové o rozdělení hospodářského zisku
MŠza rok 2014 ajeho převod do rezervního fondu v ce|kové výši 3 221'08 Kč viz.pří|oha).

Hlasování o rozdětení hospodářského výsledku MŠza rok 2014
3 221'08 Kč.

pro:5

proti:O

a

jeho převod do rezervního fondu v celkové výši

zdržel se hlasování:O

Usnesení e/. bylo schváleno.
6/.Zastupite| a předseda finančníhovýboru Jiří Kotrba před|oŽi| zastupite|stvu ke schvá|ení Zápis z provedené finanční
kontro|y pok|adní knihy a dok|adů oÚ Chotiměř za období 1-4t2015 dne 3.6.2015 viz.při|oha.Neby|y zjištěny Žádné

závady.

pro:5
Usnesení

proti:O
f/.

zdržel se hlasování:0

bylo schváleno.

7/.Zastupite| a předseda kontro|ního výboru Štefan Jasukevič před|oŽil zastupite|stvu ke schvá|ení Zápis z provedené
kontro|y oÚ ze dne 31 .5.2o15 viz'při|oha -se závěrem.bezzávad'

pro:S

proti:0

zdrŽel se hlasovánÍ:O

Usnesení g/. bylo schváleno.

8/' Starostka obce A|ena Kotyková navrh|a zastupite|stvu ke schvá|ení zvýšení finančnÍho přÍspěvku pro MŠChotiměř
na rok 2015 ze stávajících 84 000,./ročně na 96.000,- Kč/ročně
.

pro:S

proti:O

zdržel se hlasování:0

Usnesení h/. bylo schváleno'
9/.ÚčetnÍ obce seznámi|a obcany s hospodařením obce za rok 1-5|2015

Příjmy

Výdaje

:
:

1 399

879'40 Kč

1 200 977

'56

KČ

Výs|edek hospodaření obce Chotiměii za 1-5l 2015 je

Z|sK

368 000 Kč

Stav pok|adna k 31 .5.2015
36 574'00 Kč
Stav bankovních účtůk 31'5.2015
KB č.Ú.35927471l010o 185 481 '52 Kč
KB č.ú.107283151029710100 1 633 006'28 Kč
ČNs e.u.g+-s415471to71o 1 573 443,44 Kč
3 3,1

,3í 24 lft

Vybráno za komuná|ní odpad od občanů1 13 091
Uhrazeno za |ikvidaciodpadu obcí 135 936,Vybrán pop|atek ze psů 7 500,Za nájem bytů uhrazeno nájemci 93 915,-

,-

-Účetní před|oŽi|a zastupite|stvu seznam neuhrazených poh|edávek z řad občanůk rozhodnutí,jak bude obec postupovat
při vymáhání'Zároveň sdě|i|a metodické doporučeníobcím,prozatímním pozastavením vymáhání a pouze účetnÍm
vedením u poh|edávek,které jsou vtéto chví|i prokazate|ně nevymoŽite|né a nák|ady kjejich vymáhánÍ by naopak ještě
zvýši|i nák|ady obce'Jedná se o odpad a nájem odstěhované. nájemkyně,která Ži|a jiŽ |éta pouze ze sociá|ních
dávek,nemě|a majetek a odstěhova|a se na neznámé místo.Na oU stá|e docházejí Žádosti o informaci jejího byd|iště od
jiných věřite|ů.U této dluŽnice se jedná o částku 1 900,- za odpady v |etech 2012-2014 a nájemné za rok2014 v částce
19 080'- Kč.

Návrh na hlasování:Pozastavit a vést účetněprokazatelně nevymoŽitelnou pohledávku v celkové částce 20 980,-Kč
a nadále pokračovat v upomÍnání občanŮ za neuhrazený odpad od občanův částce 2 450,-Kč.Na prohlášení někteých
občanŮ cituji:.,Když nezaplatí ona nebudeme platit ani my''(konec citátu),nebude brát zastupitelstvo zřetel a nebude

se k tomu vyjadřovat.

pro:S

proti:O

Usnesení ch/. bylo schváleno.

zdržel se hlasování:0

-Účetnipřed|oŽi|a zastupite|stvu URo ě'1 v částce 82 000,- Kč přÍjem a 316 000,-Kč výdej.Dofinancování bude
z bankovního účtuv částce 234 000'-Kč'(viz'příloha)

pro:S

proti:O

zdžel se hlasování:0

Usnesení i/. bylo schváleno.
10/.Starostka předloŽiIa zastupite|stvu ke schvá|ení Vypracovanou obecně závaznou vyh|ášku o odpadech.(viz.příloha)
HlasovánÍ pro schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech.
proti:O
zdržel se hlasování:O

pro:5

Usnesení j/. bylo schváleno.
í í/.Starostka před|oŽi|a zastupite|stvu návrh schválit částku ve výši Kč 20 000'- na dětský den a částku ve výši
35 000'-Kč na narozeniny obce 25 |et samostatnosti od obce Ve|emín
Dětský den proběhne v obci na hřišti za poŽární nádrŽív sobotu dne13.6.2015 od 14'00 hod ve spo|upráci JSDH,MŠ
a oomoci z řad občanů.
os|ava narozenin obce je plánovaná na 30.8.2015.

Hlasování pro schválení částky na Dětský den a Narozeniny obce

pro:5

proti:O

zdržel se hlasování:O

Usnesení kJ. bylo schváleno.
1

2l.Zastupite|stvu by|a před |oŽena Žádost:

-paní Kočinovéo prodej pozemku p. č' 321t42 o výměře 42m2 a pozemku p.č321t43 o výměře 43m2 v rÚ crrotimcr
(vyvěšeno 2.2.201 5,sejmuto 1 8.2.201 5).
-Žádost pana Jiřího Kotrby o prodej pozemku p'č. 530/5 o výměře 90m2 .(vyvěšeno2.5.2015,sejmuto 18.5.2015).
-Žádost pana Bedřicha Vocáska o prodej pozemku 576l2a o výměře 65m2 a pozemku 57613 o výměře 29m2.(vyvěšeno
2.5.201S,sejmuto 18.5.20,15)' Všechny pozemky kromě p.č. 576l2a jsou uvedeny na |istu v|astnictví 1. Pozemek 576l2a
necha| p.Bedřich Vocásek na svoje nák|ady nově zaměřit.
Cena za 1m2 je stanovena na 45 Kč.
Hlasování pro schválení prodeje pozemků obce:
-p.Kočinové o celkové výměře 85 m2 v částce 3 825,- Kč
-p.JiřÍmu Kotrbovy o celkové výměře 90 m2 v částce 4 050,- Kč
-p.Bedňchu Vocáskovi o celkové výměře 94 m2 v částce 4 230,- Kč

pro:4

proti:O

zdrŽel se hlasování:1

UsnesenÍ l/. bylo schváleno.Starostka obce připraví smlouvy o prodeji pozemků'
1

3/. Starostka obce informova|a občanv-citace

:

Sběrné místo _ U hasičárny - provozní doba středa od 16 do 18 hodin a sobota od 10 do 12 hodin.Prosím o
dodrŽovánÍ. MoŽno odIoŽit eIektrospotřebiČe,kovy'biodopad a ve|koobjemový odpad'
Pytlový sběr - první 2 sběry Úspěšné,53 a 48 pyt|ů. Jenom prosím opravdu o maximá|nÍ p|nění,pokud máte po|oprázdný
pytel'ponechte ho na da|šÍsvoz.

Sběr papíru - nadá|e pokračuje sběr papíru pro MŠ,navÍcdo konce tohoto měsíce uskutečnímeodvoz od domu. Papír
prosím převaŽte a v daný termín,kteý vám oznámíme,doneste před svůj dům. Papír za pomoci hasičůsvezeme.
Rekonstrukce obecních bytů - byt č' 1 je zrekonstruovaný,přestěhova|i se do něj manŽe|é H|adovi m|.,jejichŽ byt se bude
rekonstruovat nás|edně.Poté se bude rekonstruovat byt č.8'do kterého prosakuje stropem voda. Ce|ková cena
rekonstrukce bytu č. 1 by|a téměř 190000'-. Předě|áva|a se komp|etně koupe|na,pod|ahy,e|ektroinsta|ace,kupova|a nová
kuchyňská |inka,sporák a digestoř.Na nově zrekonstruované byty budou vystaveny nové navýšenénájemní
sm|ouvy,které budou předmětem schva|ování na příštÍmzasedání zastupitelstva.

|nternet- firma |nterhome končí,postupněvypovídá sluŽby. Novou nabÍdku jsme dosta|i od společnosti Lovoš net a od 02

Co se týče02,internet budou poskytovat jenom po drátu. Pozor,nenÍ nutností mít pevnou Iinku! Cena za standartnÍ
rych|ost 20 Mb/s je pro zákazníka,kteý má a|espoň 1 mobi|ní te|efon u o2, 399 Kč/měs a u rych|osti 40 mb/s 459'.Kč' U
zákaznika,kteý nemá ani jeden mobi| u o2,je cena o 100,- vyšŠí.Co se týčebezdrátového internetu,ten zajistí firma
Lovoš net,její nabídku jste obdrŽeli všichni do poštovníchschránek.

P|nění činnosti _ za 2 měsíce,kdy jsme vám před|oŽi|i p|án,co bychom rádi za |etošnírok zlepši|i,zve|ebiIi či uskutečni|i,se
nám jiŽ některé body podaři|o splnit. Zaved|ijsme pyt|ový sběr p|astů,zamezi|i parkování těŽkých vozide| u
hřbitova'uskutečniIi jsme zájezd do mosteckého divad|a a připravujeme tradičnídětský den a narozeniny obce. Z da|ších
bodů máme předjednány dotace na opravy BoŽích muk a o|táře z kap|ičky'

Diskuse;V obci dnes 4.6.2015 teče z vodovodního řádu velmi znečištěná voda.Na dotaz KS Ve|emín bylo sdě|eno,Že je

to z důvodu napouštění bazénůobčany v|ivem tep|ého počasía KS Ve|emín Žádají občany o strpení a odpuštění
znečištěnévody.Zároveň přis|íbi|i,Že kaŽdému odběrate|i bude fakturace za vodu poníŽena o 1m3 vody.

14l'Závér _ UkončenÍ zasedánÍ v 19.00
Usnesení č'6
Zastupitelstvo se usneslo a schvaluje:
a/.

zapisovatele Evu Eflerovou

b/.program
zasedání zastupite|stva dne 4.6.201 5

cl'Závěrečný Účetzarok2014 s výhradou'viz.pří|oha Závěrečný účet'Je|ikoŽjiŽ by|o učiněno nápravné opatřenÍ

k zjištěným

chybám a nedostatkům'neníjiŽ da|šÍopatření nutné přijímat.

MŠchotiměř zpracovanou k 31 .12.2014 za účetníobdobí od 1.1.2014 do
.12'2014.(v pří|oze zasedání zastupite|stva Protoko| o schva|ování účetnÍzávěrky obce Chotiměř za rok 2014).

d/. RočníÚčetnízávěrku obce a
31

e/. rozdě|ení hospodářského výs|edku MŠza rok 2014 ajeho převod do rezervního fondu v celkové výši 3 221,08 Kč

f|' zprávu finančníhokontro|y oÚ Chotiměř za období 1-412015 dne 3.6'2015

gl, zprávu kontro|ního výboru oU Chotiměř za období 1-5|2015 dne 31 '5.2015
h/.

zvýšenífinančníhopříspěvku pro MŠChotiměř na rok 2015 ze stávajících 84 000,-/ročně na 96.000,- Kč/ročně
.

ch/.pozastavení a ÚčetnÍ vedení prokazate|ně nevymoŽitelné poh|edávky za býva|ou nájemkyni obecního bytu v ce|kové
částce 20 980,-Kč a nadá|e pokračovat v upomínání občanůza neuhrazený odpad od občanův částce 2 450,-Kč,'
i/.

URo č.1 v částce 82 000'- Kč příjem a 316 000,-Kč výdej.Dofinancování bude z bankovního účtuv částce 234 000'-

Kč.
j/.

obecně závaznou vyh|ášku o odpadech.

k/. částku ve
|/.

výši Kč 20000'- na dětský den a částku ve výši Kč 35000'-

prodej pozemků obce.

-p'Kočinovéo ce|kové výměře 85 m2 v částce 3 825'- Kč
-p'Jiřímu Kotrbovy o celkové výměře 90 m2 v částce 4 050'. Kč
-p'Bedřichu Vocáskovi o ce|kové výměře 94 m2 v částce 4 230,- Kč

Usnesení by|o přijato jednohIasně

It-

Starosta: Kotyková A|ena
ověřovatelé zápisu: Jiří Kotrba
Josefa Bartoše m|.

Í.,L./44 ,rŤ +
I

M

ístostarosta: BouČek V|adimír

Zápisovate|: Eflerová Eva

obec Chotiměř

tČo:ooss 62ll,Chotiměř 66,410 02 Chotiměř

Protokol o schvalování účetnízávěrk}z

Předmětem schvalování je účetnízávěrkaobce Chotiměř zarok2Ol4 sestavená k3I.I2.2O14 (dá|e
je,,účetnízávěrka..).Schvalování úěetní závěrky bylo uskutečněno nazasedání zastupitelstva obce
Chotiměř dne 4.6.2015 nazék|adě podkladů dodaných od účetníobce a to:
. výkazy rozvaha,výkaz zisků aztrát, příloha oÚ a MŠ,výkazFIN 2-I2M
-inventarizaění zpráva zpracovanápodle inventar,izační vyhlášky 27O|2O1O Sb.
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KU z2.8.2014 a6.3.2OI5 včetně dokladu
prokazujícím provedeného nápravného opatření a odstranění chyb v mzdovém období
za 3 l20| 5 ,zjištěných pŤi závěreěném přezkoumání hospodaření obce z KÚ .
. zprávy o výsledcích finančníkontroly a kontrolního výboru zarok2014.

osoby'které rozhodovaly o schválení účetnízávěrky 2014 dne 4,6.2015:
Alena Kotyková
Vladimír Bouček
Josef Bartoš ml.
Jiří Kotrba

-PRo
-PRo
-PRo
-PRo
Štefan Jasukevič -PRo

Z celkového počtu členůzastupitelstva7 bylo přítomno 5 členů.
Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů: 5 PRo
0 PROTI 0 ZDRŽEL SE ,
Že schvalovaná účetnízávětkaposkytuje v rozsahu skutečnostíposuzovaných podle vyhlášky
č.22012013 Sb. věrný a poctivý obrazpředmětu účetnictvía finančnísituace obce Chotiměř
(účetníjednotky) a účetnízávěrku2O14 schvaluje.

účetníobce k
ku o schválení účetnízávěrkv 2014:
akceptovala schválení účetnízávěrky bez připomínek.

Rekapitulace složek mzdy
Název a sídlo

ob€d s||ssŮnsř" ťho'trrněř čp' fi6,
Chotiměřl.
typu
Měsíčnímzoa

i

ffi

Ceková částka

Boučková lvana
Eflerová Eva
Kotrbová Jindra

395,00 Kč
10 400,00 Kč

Měsrčnímzda / plat

3x

Odměna č|enrlm zastupítelstva
Baftoš ]osef

1 520,00 Kč

Bouček V|adimír

19 584,00 Kč

']asukevič Štel,an

i

520'00 Kč
1 520'00 Kč

Kctrba ]iří
Kotyková A|ena

12 725,00 Kč
1 520,00 Kč

Suchý Martin
Odměna členůmzastupitelstva

odměna členůmza

38 3B9,00 Kč

telstva do i8.3.2015

Rezbárik Dušan
odměna členůmzastupitelsťva do 18.3.2015

BB3,00 KČ
BB3,00 Kč

a nákup potravin MŠ

Sichmanová Marie
doprava a nákup potravin MŠ

1 560,00 Kč
1 560,00 Kč

oprava IUZAI4
Kotyková Alen&
opřBva 1t/2014
oprava za

I

ttp

I]lZ}Ia

ťú

'Bgl"lček Vbdlmír
opřs.!ts.Es tsl2014.$

rffiWWnS
t

ávání ná|etů NŠ
Bartoš Josef
prořezávánínáletů MŠ
přep|atek

za Ll2015

Jasukevič Stefan
přeplatek za 1l?0t5
přeplatek za 2l2al5
Jasukevič Stefan
přeplatek za 2l2O15

áníná|etu MŠ

tJ

1 697,00 Kč

iťúýťf
,f

1 697.00 Kč

o,,í

-1 368,00 Kč

W$,0Ů Ks

{,

oprava za II/20t4

0pÍ,8v8 u& 11/2014

350,00 Kč
11 145,00 Kč

t*ďD

2 309,00 Kč
2 3ss's0 Kč

ď

{*t í$$ib
{\u

lx t

700,00 Kč
700,00 Kč

it
1X

'1 216,00 Kč
.1 216'00 Kč
-1 216,00 Kč
-1 216,00 Kč

BouČek Michal

]asukevič Štefan

vyřezávánínáletu Mš

500,00 KČ
1 700,00 KČ

2 200,00 Kč
5}51ému GINIS
:'.:t
I\'l?dy a personalistika

rxpress i}tiski Eva Efleravá
5,03.2 {ooec chotrmerl

3l,5.2015
14: l0:06

