
[ Příloha J 
~------- ------Ú_Z_EM_N_Í_S_A_M_O_SP_R_Á_V_NE_' _CE_L_KY ____ _________ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2017 

IČO: 00304433 Název: Obec Vidče 
Sídlo: Vidče čp. 96, 756 53 Vidče 

Kontaktní osoba: Ivana Matulová, ucetni@vidce.cz, 571619644 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) 

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

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) 

Došlo ke změnám metod vlivem změny predpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví , 
především č. 410/2009 Sb. 

A.3. Informace podle § 7 odst. S zákona (TEXT) 

Pro rok 2017 rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se účtuje ročně k 
rozvahovému dni. Rozvahovým dnem je 31.12.2017. 

Územní plány považuje účetn í jednotka za nehmotný majetek. 

Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb. v ocenění od 3.000,- do 
40.000,- Kč. Majetek pod hranici 3.000,- Kč je veden na podrozvaze na SU 902„ 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč. 

Účetní jednotka vytváří opravné položky k pohledávkám, za každých 90 dnů po splatnosti 10%, v roce 2017 tvořeny jen 
OP k pohledávkám z poplatků za odpad. 

Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419), na koci roku je nevyčerpaný zůstatek převeden zpět do 
rozpočtu . 

ÚJ je čtvrtletním plátcem DPH. 

Or roku 2016 je pokladna účtována rozpočtově. 
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[ Příloha J 
________________ ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_P_RA_, V_N_É_C_E_L_K_Y _____________ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

A.4. Informace podle § 7 odst. S zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Číslo Podr. 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

pol. Náze" položky 
účet I MINULÉ BĚŽNÉ 

P,I, Majetek a závazky účetní jednotky S 271 143,53 S 224 609,66 

1, Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 557 361,65 510 827,78 

3. Vyřazené pohledávky 905 

4. Vyřazené závazky 906 

s. Ostatní majetek 909 4 713 781,88 4 713 781,88 

P.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferu a krátkodobé podmíněné závazky z transferó 4SO 000,00 

1, KrátkOdobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferO 911 

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferu 912 

3, KrátkOdobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferO 913 

4 . Krátl<Odobé podmíněné závazky ze zahraničních transferu 914 

s. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferO 915 450 000,00 

6. Ostatní krátkooobé podmíněné závazky z transferli 916 

P.111. Podmíněné pohledávky z dOvodu uživánt majetku jinou osobou 

1. Krátkooobé podmíněné pohledávky z d0vodu úplatného uživáni majetku jinou osobou 921 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z d0vodu úplatného užíváni majetku jinou osobou 922 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z d0vodu užívání majetku Jinou osobou na základě smlouvy o výpOjČce 923 

4. DlouhOdobé podm. pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 

s. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku Jinou osobou z Jiných dlivQdO 925 
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku Jncu osobou z Jiných dOvodO 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 

s. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 

6 . DlouhOdobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 

7. Krátkooobé 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 zaji.štěni 941 

10, Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních SJ)OrŮ, správních řízení a jiných řízeni 947 

12 . Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení 948 

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferO a dlouhodobé podmíněné závazky z transferll 

1. DlouhOdobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferll 951 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfer,'., 954 

s. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferO 956 

P.VI. Podmíněné závazky z dOvodu užíváni c.izího majetku 

1, Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 

2, Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 

3. Kratkodobé podmíněné závazky z finančniho leasingu 963 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 

s. Krátkodobé podmíněné závazky z důvOdu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 
6. DlouhOdobé podmíněné závazky z dOvodu užíváni cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z dOvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 

8, Olouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 

P.VII. Další podmíněné závazky 11 636 822.85- 11 636 822,8S-

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 J1ných smluv 973 

4. Olouhodobé podmíněné závazky z Jiných smluv 974 

s. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 

6, DlouhOdobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 

7. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 

8, Olouhodobé podm. záv. vyplývaj ící z právních předpisů a další činnosti moci zákonOdárné, výkonné nebo soudní 979 

9, Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 li 636 822,85- 11 636 822,85-
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[ Příloha J 
_______________ Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_PR_Á_V_N_É_C_E_LKY _________ _ _ _ _ _ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
11. Kr~tkOdobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 

12. Dloohodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

13, Krcltkodobc podmíněnc závazky ze soudních sporO, správních řízení a )"lýd, řízen, 

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporO, správních řízeni a jiných řízení 

P.VIJI. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávaci účty 

1. Ostatní krátkodobá podmíněná akt,va 

2.. Ostatní dlouhoclobá podmíněna aktiva 

3. Oslatni Jcrátlcodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 

s. Vyrovnávací účet k podrozvahovým ůčtOm 
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[ Příloha J 
~--------------ÚZ_E_M_N_Í_S_A_M_O_S_P_RA_' V_N_É_C_E_L_KY _____ _________ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

A.S. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) 

A.6. Informace podle§ 19 odst. 6 zákona (TEXT) 

K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti , které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finančn í situaci 
účetní jednotky. 
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[ Příloha J 
_____ _ _ __________ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_PR_A_'v_N_É_C_E_LK_Y _____ ________ ~ 

(v Kč. s ořesností na dvě desetinná místa) 

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT) 

B.2. Informace podle§ 66 odst. 8 zákona (TEXT) 

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetn í jednotky. 

8.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT) 
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[ Příloha J 
._ _ _____ _ ____ ___ ú_ZE_M_N_í_s_A_M_o_s_P_RA_· V_N_E_' C_E_L_K_Y ____ _ _ _ ____ __ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" 
a "C.I.3. Transfery na pořízen í dlouhodobého majetku" 

Číslo 
pol. 

Název položky 

C.1. Z'lýšeni stavu transfero na pořheni dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C. 2. Sníženi stavu transferO na pořízeni dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 

z dat systému GJNIS Express vytiskl Ivana Matulová 
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BĚŽNÉ 
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( 
Příloha J 

~-- ---- --- --- --ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_PR_A_'v_N_É_C_E_LK_Y _ _______ _ ____ ~ 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

D.1. Počet j edn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 

0,00 Účetn í jednotka eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetn ictví na SU 032 
Umělecké předměty: 

Socha Krista 

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 

675 597,00 

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemkť.i s lesním porostem ve výši 57 Kč/m {ČÍSLO) 

38 509 029,00 

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným zpt'.'.lsobem (ČÍSLO) 

0,00 

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným zpť.isobem {ČÍSLO) 

0,00 

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemkLJ s lesním porostem oceněných jiným 
způsobem {CÍSLO) 

0,00 

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemkťJ jiným zpťJsobem {ČÍSLO A TEXT) 
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[ Příloha J 
._ ______ _ _ _ _ _ _ _ Ú_Z_EM_N_Í_S_A_M_O_SP_R_Á_VN_É_C_E_L_KY _____ _______ _,. 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 

K položce 

A.11.8 

8 .11.32 

D.111.17 

Ooplňujld Informace 

Na SU 042 evidujeme v letošním roce nedokončené investice - revital izace 
zeleně, rekonstrukce tělocvičny 

Na konci roku účtováno o nevypořádaných dotacích - sesuv, tělocvična , 
márnice, hasičské auto. 

Za 4.Q.2017 velký odvod DPH - přenesená daň . povinnost stavební práce 
tělocvična . 
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( Příloha J 
.._ ______________ Ú_Z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_P_R_ÁV_N_E_' _CE_L_K_Y _____________ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

K položce 

A.1.8 

A.1.35 

Doplňující informace 

Pokles na SU 502 je způsoben poklesem spotřeby el.energie veřejným 
osvětlením - LED svítidla. 

Nárust na SU 558 drobný majetek - nákup vefejného mobiliáře. ( lavičky, 
vitíny, koše, stojany na kola ) 
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( Příloha J 
~--- ---- - - --- --Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_._V_N_É_C_E_LKY ___ _ _ _______ _ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

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

K položce 
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[ Příloha J 
________________ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_P_RA_'v_N_É_C_E_LK_Y _____________ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.4. Doplňuj ící informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu 

K položce 
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[ Příloha J 
.__ ______________ Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_PR_Á_V_N_É_C_E_LKY _____ ____ ____ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Ostatní fondy 

Číslo 
Názer položky pol. 

G.I. Počáteční stav fondu 

G.11. Tvorba fondu 

1 . Přebytky hosl)Odařeni z minulých let 

2. Plij1>y běiného roku, které nejsou urleny k vyuiiti v běžném roce 

3. Převody l)(OStředku z rozpočtu během roku do oxelových peněžních fondO 

4 . Ostatní tvorba fondu 

G.111. Čer~ní fondu 

G.IV. Konečný stav fondu 
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[ Příloha J 
~--- ----------Ú_Z_EM_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_._V_NE_· _CE_L_K_Y _ _____ ______ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

G. Doplňující informace k položce "A.11.3 Stavby" výkazu rozvahy 

Stavby 
J I ] I 3 

éislo Název p()IO}ky BĚŽNÉ OBDOBÍ 
pol. 

BR/JTTO I KORCKCE I NETTO 

G. Stavby 103 533 956,60 38 633 640,00 64 900 316,60 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 

G.2. Budovy P<O sluíby obyvatelstvu 80 739 322,09 3 I 060 897,00 49 678 425,09 

G.3. J,né nebytové domy a nebytové prosto,y 216 000,00 111 360,00 104 640,00 

G.4. KOmunikace a veier,é osvětlení S 837 286,04 2 666 113,00 3 171 173,04 

G.5. Jiné ruenýrské s~ě 9018 044,20 3 167 9'18,00 5 850 096,20 

G.6. Ostatní stavby 7 723 304,27 1 627 322,00 6 095 982,27 

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

I 
Á.lsb 

' pol. 

N.izev poloiky 

H. Pozemky 

H.l. Stóvcbni pozemky 

H.2. l.e5lli pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. Zastavčná plocha 

H.5. Ostatní pozemky 

Z dat systému GI NIS Express vytiskl Ivana Matulová 
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BRI/TTO 

28 775 169,96 

27 337 179,00 

599 213,56 

296 367,77 

542 409,63 
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I 

I 

] I 3 

BĚŽNÉ OBDOBÍ 

KOREKCé I NETTO 

28 775 169,96 

27 337 179,00 

599 213,56 

296 367,77 

542 409,63 

I 

I 

4 

MINULÉ OBDDDÍ 

55 141 606,67 

43 863 566,71 

109 000,00 

3 010 893,55 

5 451 721,20 

2 706 425,21 

4 

MINUL É OBDOBÍ 

28 772 416,68 

27 337 179,00 

597 577,56 

296 367,77 

541 292,35 
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( Příloha J 
~--- -----------Ú_ZE_M_N_í_s_A_M_O_S_P_RA_' v_N_É_C_E_L_K_Y _ ____________ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

I. Doplňující informace k položce "A.11.4 . Náklady z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty 

Číslo 
ÚČETNÍ OBOOBÍ 

pol. 
Nárev položky 

BĚŽNÉ I MINULÉ 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

1.1. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

J. Doplňující informace k položce "B.11.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty 

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ 
Náre.- položky pol. BĚŽNÉ l MINULÉ 

J. Výnosy z přeceněni reálnou hodnot ou 

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

J.2. Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 
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K. Doplňující informace k poskytnutým ga, áncím 
) 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

IČ účetní ICúčetní Datum Nominální hodnota Datum Výše plnění Celková výše plnění Druh 

jednotky- Název účetní jednotky - věřitele jednotky· Název účetní jednotky • dlužníka poskytnu tí zajištěné plnění ručitelem ručitelem v daném ručitelem od dluhového 

věřitele dlužníka garance pohledávky vdaném roce roce poskytnutí garance nástroje 

1 2 3 4 s 6 7 8 g 10 

20729 Státní fond životního prostředí ČR 75086239 Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež nad Bečvou 02.05.2011 11 636 822,85 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

IČ účetní ICúčetní Datum Nominální hodnota Datum Výše plnění Celková výše plnění Druh 

jednotky - Název účetní jednotky · věřitele jednotky- Název účetní jednotky · dlužníka poskytnutí zajištěné plnění ručitelem ručitelem v daném ručitelem od dluhového 

věřitele dlužníka garance pohledávky vdaném roce roce poskytnutí g11rance nástroje 

1 2 3 4 s 6 7 8 g 10 

Poznámky k vyplnění 

Číslo sloupce Poznámka 

1 
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu}, které jí by1o přlděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní 
jednotky}, v Jejíž prospěch by1a garance poskytnuta. 

2 Název nebo olx:hodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoíl činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstnl<.u je obchodní firma. 

3 
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno českým statistickým úřadem, Obchodním rejstnl<.em nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. v tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky 
(účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo olx:hodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoj i činnost. Obchodním Jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstřiku je obchodní firma. 

s 
Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášeni ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vOči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, 
podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnuti záruky českou republikou. 

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 

7 
Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné Či částečné převzetí dluhu za pOvodniho dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužnol<. není 
schopen splatit pohledávku vznikou ručitel i z realizace garance. 

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení Či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujíono výčtu: 1 · POjčky (zápujéky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 · Ostatní dlouhodobé závazky. 
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L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 

Dodavatel 

I 
OCenl ní I Výdaje vynalořené na pořízení majetku 

Datum 
Dod,111ate l Stďvební fJzé pořlrovil1Pého 

Projekt I o,u~ ua11řtmí 

I 
majetku 

Rok I Rok I dlesmlou~ P'OJ, smlouvy Obchodní fimu, IČ I t •4 I l ·:J I 1·1 I l·J I Cf!Jkem rah,ijení ukončení 

J I 1 :, 4 I s 6 I 7 I B I 9 I JO I JJ I 12 I J:J 

Pi1tby za dostupnost 
Da/Jí platby a plnění Zildavatele 

v tom : vtom: v t<Hn: vtom: 
Výdilje na 

Počátek Konec t -4 Výdaje na t -J Výd,1jena 1·1 Výdaje n.1 t -4 Výdaje na poř/zení n,;,jctku 

p<>řfzenl majetku pořízení maje tku pořízení majetku por1reni majetku celkem 1•4 t·:J 1·1 1•1 Celkem 

14 15 16 17 18 19 10 1 1 u 2:J 14 :zs :Z6 27 :Z8 :Z9 

Poznámky k vyplněni 

Číslo sloupce Poznámka 

1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 

1 Podle charakteru služeb, které jso11 předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídajici pismenné označeni z následujícího výčtu: A· Dopravní in~rastruktura, 8 • Vzdělávání a souvisejió služby, C • Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D • Sociální 
službv. E • Zdravotnické službv. F • Teolo. eneraie. G • Ostatní. 

6až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukoočení stavby, pokud je stavba součásti předmětné veřejné zakázky. 

9až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízeni majetku v jednotlivých letech. 

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 

16, 18, 10, 12 Celkové platby za dostupoost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahmuJi tak zvanou sen,isni složku, úhradu nákladO na pořízeni majetku, úhradu náldadO na externí dluhové financování a další. 

17, 19, 11, 13 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 

14 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 

25aŽ19 Další plněni zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemkO, úvěr poskytnutý dodavateh a dalšO. 

Odesláno dne: 0. 2 .2.,0 /J Razítko: 

ObecV,dč~ 
756 s~ ''1rlřc č . q6 

p07~7 
IČ· 003u4,B ',. ,)J·~. C '.(i130·!H3 

Došlo dne: 
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