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Zprâva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní Branná, !G: 00277738
za rok 2020
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

-

05.10.Ż0Ż0

02.03.202l Kontľola pľoběhla dálkovým způsobem

nazźlkladépísemnéžádosti obce Dolní Branná v souladu s ustanovęním Ş42 odst. l zźlkonač'
12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonęm č). 420lŻ004

Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samospľávných celků a dobľovolných svazků

obcí, ve znéni pozdějších předpisů.

Zahéţeno bylo dne 02.07.Ż020 doľučenímoznâmení

o zahájení přezkoumání

hospodaření

vsouladusŞ5odst.3zźlkonač,.4Ż012004Sb.asŞ5odst.2písm.b)zźlkonač,.25512012sb.,
o kontrole, vę znění pozdějšíchpředpisů'

Místo pľovedenípřezkoumání: Obec Dolní Bľanná
256

62 Dolní Branná
Zástupci za obec:
- Libor Čvančara- staľosta obce
- Jitka Marynková - hlavní účetní
- Eva Šimůnková- mzdováúčetní
543

Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Bc' Jaroslava Machačová
- kontroloři:
Libuše Vacková

PověřeníkpřezkoumánívesmysluŞ5č,.420/2004Sb.aŞ4aŞ6zákonač..2s5ĺ20l2sb.
vydal Kľajský rĺřad Královéhľadeckého kraje dne t.7.2020
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. l a2ztlkonaě.420/2004 Sb., posouzené
podle hledisek uvedených v Ş3 tohoto ztlkona. Přezkoumánĺ hospodar'ení bylo pľovedeno výběrovým způsobem
s ohlędęm na významnost jednotliqich skutečnostĺpodle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování
jednot|ivých pľávních úkonů se vychâzi ze zněni pľávních předpisů platných ke dni uskutečněnĺtohoto úkonu.

Poslednĺ kontľolní úkon tj. projednání Návľhu zprâvy o výsledku přezkoumánĺ hospodařenĺ byl učiněn dne
02.03.2021.

Pivovarské nám. l245
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A. Přezkoumané písem nosti
Při přezkoumání hospodaření obce Do[ní Branná byly přezkoumány následující písemnosti
í zán azný ch u kazatel ů zř izený m o ľga n izacím
obec stanovuje své příspěvkové organizaci ZŠa MŠDolní Bľannázźnaznéukazatele formou
S

ta n oven

oznámení. kde je stanovena celková výše příspěvku' Pro rok 2020 je stanoven zâvazný
ukazatel v celkové výŠil 200 000'- Kč, schváleno v ZO dne 30.l2.20l9, Po oznámeno
3I.|2'20I8 včętně platebního kalendáře.

Schválený rozpočet
Rozpočet obce na rok Ż020 byl schválen v zastupitelstvu obcę dne l7.lŻ.Ż019 jako
schodkový s přţmy ve výši 21'481.600.- Kč, výdaje ve výši 61.598.084,-Kč. Schodek
rozpočtu činí40 l|6 484,- Kč a bude hrazęn z přebytků minulých Iet. Závaznýrni ukazateli
rozpočtu jsou stanoveny paľagľafy RS. Návľh ľozpočtu byl před schválením zveřejněn v
souladu sę zákonem od 27.|l.2019 do 17.l2.20l9 a po schválęní byl ľozpočetvyvěšen na
elektronické úřednídesce l9.l2.2019 a je zde stále zveřejněn. Současně bylo oznámeno na
fyzické úřední desce' kde je zveřejněn v elektronické podobě, a kde je moŽno nahlédnout do
jeho listinné podoby.
Rozpočtová opatření
Rozpočtové změny byly prováděny ľozpočtovými opatřeními č. l -8' které byly schváleny v
zastupitelstvu obce. Rozpočtová opatření jsou řádně v souladu se zákonem zveřejněna na
elektronické úřednídesce a současně bylo oznámeno na fyzické úřední desce, kde je
zveřejněn v elektľonické podobě, a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Střednědobý výhled ľozpočtu
Střednědobý výhled ľozpočtu je sestaven do roku Ż0Ż3, obsahuje všechny potřebné údaje v
souladu se zákonem. Schválen by| Zo dne 17.l2'Ż0l9 a před schválením byl jeho návľh
zveřejněn od 27 .Il '2019. Schválený Střednědobý výhled ľozpočtuje od l9.IŻ'Ż0l9 zveřejněn
na internetových stránkách obce.

Závěľečný účet

zarokŻ0l9 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne
6.5.2020 s výrokem "bez výhrad''. Návrh zÚ uyl před pľojednáním po dobu stanovenou
zákonem zveřejněn na úřední ina elektľonické desce obce od 9.3.2020. Po schválení byl dne
|2.5.2020 závěreč,ný účetvčetně zprćwy o výsledku přezkoumání hospodaření vyvěšen a
současně bylo oznámeno na ýzické úřędnídesce, kde je zveřejněn v elektronické podobě, a
kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby a je stále zveřejněn'
Zastupitelstvo obce Íentýżden pľojednalo a schválilo také účetnízávěľku obce a své
příspěvkové or ganizace za r ok 20 l 9 .

Závěreč,ný účetobce

Yýkaz zisku a ztráĘ
Kontrolován byl výkaz k 3L8'2020 a k 3l .12.2020, nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolou
vazby na výkaz pľo hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, Že zůstatky vybraných
nákladových a výnosových účtůodpovídají sumám příslušných poloŽek RS z výkazu Fin-212, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodrŽována.
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Rozvaha
Kontrolována byla rozvaha k 3|.8.2020 a k 3I.ţ2'Ż020. nedostatky zjištěny nebyly,
skutečnosti zachycené v zůstatcíchjednotlivých účtůjsou v souladu s jejich obsahovým
uľčením.

Kontľolou ročníchobratů účtů40l a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetníopeľace zde
s jejich obsahovým uľčeníma stanovenýlni účetnímipostupy'

proúčtovanéjsou v souladu

odměňování členůzastupitelstva
Kontrolováno bylo odměňování uvolněného starosty a neuvolněných členůzastupitelstva za
období ledęn aŽ srpen 2020. odměna je schválena a vyplácena v souladu s NV č,. 3l8lŻ0l7
Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Účetní ĺloklad
Kontľolovány účetnídoklady k uvedeným bankovnĺm výpisům. Doklady byly kontroIovâny z
hlediska náleŽitostí účetníchdokladů, časovéa věcné souvislosti, zaučtovâní a zatřídění podle
ľozpočtovéskladby. Účetní doklady mají patřičnénáležitosti' Týo účetnídoklady byly
kontrolovány v souvislostis uvedenými bankovnímivýpisy za měsíc duben2020.
Inventurní soupis majetku a záşazktt

Na

základě elektľonicky zaslaných inventurních soupisů byla provedena kontrola
31 .12.2020 těchto ţičtů- 23I,26l,374,388, 40l, 403. Dále byla doloŽena
inventarizačnízprźxa. Vzhledem k mimořádným okolnostem, omezeným pracovním
kapacitám a nízkévnímanéľizikovosti daného předmětu nebyl předmět přezkoumání
inventarizace k

podroben detailnímu prověřování. Detailní prověřování tohoto předmětu přezkoumání bude
pľovedeno v závislosti na posouzeníjeho ľizikovosti v příštíchobdobích

Pokladní doklad
Pokladní doklady včetně pokladnĺ knihy, kteľá je vedena v ęlektronické podobě' byly
kontrolovány za období duben 2020. Pokladní doklady mají patřičnénáleŽitosti, jsou
doloŽeny paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Přţmy v hotovosti pľobíhají
pokladní evidencí. V účetnictvíje o příjmech a výdajích účtováno v souladu se stanovenými
účetnímipostupy a metodami

Yýkaz pľo hodnocení plnění ľozpočtu
PředloŽen v ýkaz F in Ż- l 2M sestavený k 3 | .8.2020

a k 3 I . 12.2020

Příloha rozvahy

PředloŽen výkaz přílohy rozvahy sestavený k3I.8.2020 a k

31

.12'2020

Bankovní výpis
Yę vazbě na jednotlivé prvotní účetnídoklady a správnost zauč'továníbyly poloŽkově
kontľolovány bankovní výpisy u účtůvedených u:
- KB, a.s. č. ú. 502160l/0l O0 - ZBÚ
- ČNg č,. ű.94-4010601107lO ZBÚ
za období duben Ż0Ż0 neby|y zjištěny nedostatky.
Darovací smlouvy
obec v kontrolovaném období uzavřela několik daľovacích smluv. Namátkově kontľolovány
smlouvy:
-ze dne Ż9.6.Ż02O na částku 5 000,- Kč ve pľospěch oblastní charity ČeľvenýKostelec.
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-Ze dne Ż.3.20Ż0 na částku 2 500,- Kč ve prospěch Klubu důchodců Státního statku Lánov

-ze dne 7'Ż'Ż0Ż0 na částku 15 000.- Kč vę pľospěch Svazu postižených civilizačními
choľobami.

Poslĺýnutí daľůbylo schváleno v

Zo

pŕed uzavřením smlouvy. Daľy jsou pľoúčtoványa účtu

s72.
Obec rovněŽ pţijalaneinvestiční daľ ve pľospěch ZŠa MŠDolní Branná ve výši l0 000,- Kč.
Tęnto finančnĺdaľ byl obratem poukazân příjernci'

Smlouvy a dalšímateľiály k poskytnufým účelovýmdotacím
obec v kontľolovaném období ze svého ľozpočtu poskytla několik individuálních dotací,
dotace byly řádně schváleny v Zo před poskytnutím dotace. Żádosti byly doloŽeny'
Namátkově byly kontrolovány
- Smlouva s TJ Sokol Dolní Bľanná byla oboustranně podepsána 10.Ż.20Ż0, dotace byla
poskýnuta ve výši 50 000,- Kč na pľovoz oddílu. Dotace podléhá vyúčtováník 30.l I.2020.
- Smlouva s SDH Dolní Branná byla oboustľanně podepsána 1I.2'20Ż0, dotace byla
poskytnuta ve výši 20 000,- Kč na činnost. Dotacę podléhá vyúčtováník 30.l I.20Ż0.
- Smlouva s Mysliveckým spolkem SOVINEC Horní Bľanná byla oboustranně podepsána
lI '2.2020, dotace byla poskytnuta ve výši 20 000'- Kč na provoz spolku'
- Smlouva na zajištěnĺdopravní obsluŽnosti byla oboustranně podepsána dnę 19.6'2020,
dotace byla poskytnuta ve výši 50 773,- Kč, k dopravní obslužnosti na uzemí obce Dolní
:

Bľanná.
Dotace byly k rozvahovému dni vyúčtoványa jsou proúčtovány na uětu 572.
Dále obec poskytovala pouze dotace' kteľé jsou smluvně podchyceny, např' Městu Vrchlabí
(přestupky), DSo Krkonoše, DSo Horní Labe, SMo (člensképříspěvky)

Smlouly a dalšímateľiály k přijafým účelovýmdotacím
Přţmy obce byly v roce 2020 posíleny o tyto účelovédotace:
_ účelovouneinvestičnídotaci ze SR na volby do Senátu a zastupitelstev kľaj ů pod ŰZ 98 l 93
ve výši 47 000,- Kč. Dotace je k rozvahovému dni proúčtovtnana űčtu 67Ż a vratka ve výši 6

293,60 Kč j e vedena na účtu37 4. Dotace nebyla předmětem kontroly.
- účelovouneinvestičnídotace ze SR jako jednorâzový příspěvek obcím pro rok 2020 podle
zélkona č' 15912020 Sb. pod Űz gsozą ve výši I 247 5OO,- Kč. Dotacę nepodléhá ročnímu
vypořádání a je proúčtovźnana účt|t67Ż.
- účelovouneinvestiční dotaci z dotačníhofondu KHK na pľojekt "Zvýšeníakceschopnosti
SDH Dolní Bľanná JPo V _ řidičskéoprávnění skupiny C'' částku 10 000,- Kč. Smlouva č.
20RRDlŻ-00Ż1' Dotace byla poskytnuta v souladu s ľozpočtem uvedeným v žádosti o dotaci,
tj. dotace nesmí přesáhnout 57,|5 % uznatelných nákladů. Realizace pľojektu byla stanovena
od l.l '2020 do30'ILŻ02I. Dotace podléhá vyúčtovánía je vedena naűčtu374.
- účelovouneinvestičnĺ dotaci z rozpočtu MV pľostřednictvím rÚrHr pod ÍJZ 14004 vę
výši 10 200'- Kč na zâkladě Rozhodnutí pod čj. MV-165012-5/PO-ZS-Ż020 ze dnę
4.Ll.20Ż0 za účelem,,Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičůobcíoo. Dotace je k
rozvahovému dni pľoúčtovánana účet672 a neby\a předmětem kontľoly.
- účelovouinvestičnídotaci z MF pod UZ 98858 ve výši 2 282 563,05 Kě na projekt ,,Dolní

_

Stavební ZŠa MŠ"na zékIadě Rozhodnutí o poskýnutí dotace pod č.
Ż98DŻ28008958. Realizacebyla stanovena do 31.12.2020. obec celkem na tuto akci obdrŽela
19 999 999,84 Kč. Vyúčtovánĺdotace je stanoveno k 3l '6.Ż0ŻI. Dotace je k rozvahovému dni
Branná

proúčtovánana účtech388/403. Dotace nebyla předmětem kontľoly.
- průtokovou dotaci z rozpočtu MŠMTČR pod UZ 33063 ve výši 575 66l,- Kč v rámci
výzvy Rovný přístup ke kvalitnírnu předškolnĺmu, pľimáľnímua sekundárnímu vzdělávání ve
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prospěch ZS a MS Dolní Branná. Prostředky byly obratem poukázány příjemci dotace.
Dotace nebyla předmětem kontľoly.
Dokumentace k veřejným zaká.zkám
obec v kontľolovaném období realizovala tři VZMR, z nichż byla namátkově kontľolována:
VZMR ''opľava rozvodů ur azrĺ ve stávajícím objektu ZŠa MŠDolní Bľanná ''. VZMR
by|azadźna v souladu s Ş6 a l2l9 zák. 13412016 Sb.' ozadźryźniveřejných zakâzek.
Nejvhodnější nabídku podala spol. STAVO Kamęník s.r.o. Cena zakázky ve výši 94Ż 404,Kč bez DPH uvedęná cena ve Smlouvě o dílo souhlasí s nabídkovou cenou. Stnlouva o dílo
bylauzavÍena dne I.I0.2020 a na pľoťllu zadavateIe byla zveřejněna 15.l0.2020. Konečná
cena souhlasí se SoD a byla zveřejněna rovněž na profilu zadavatele v souladu se zákonem.
Dále obec rea\ízovala veřejnou zakázku ''Stavební úpravy ZŠa MŠv Dolní Bľanné''. Natuto
akcije poskytnuta dotace z Ministerstva financí ve výši 20 000 000,- Kč. viz registľace akce a
rozhodnutí č,' 298D2Ż8008958. Veřejná zakźyka podléhá kontľole poskytovatele, z tohoto
důvodu byla zvolena pouze namátková kontrola, se zaměřęním na plnění povinností
zadavatęlę dle ustanovení Ş219 zélkona š,'13412016 Sb., o zadéxání veřejných zakázek. SoD
byla uzavřena na částku Ż0 261 300,00 Kč bez DPH a byla zveřejněna v souladu se zákonem'

Zâpisy z jednání zastupitelstva včetně usnesenĺ

K dokladování kontrolovaných agend a zjištěnískutečnostínutných pro naplněníjednotlivých
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně vyużity zźryisy, respektive
usnesení ze zasędćní zastupitelstva obce ze dne 17.l2'20l9, 0Ż.03.20Ż0, 06.05.2020,
23 .6.2020, 28.7 .20Ż0, ŻŻ.9 .20Ż0, 4 . l

1

.Ż0Ż0, 26.1 1 .Ż0Ż0, 1 6. l l .2020.

Výsledky kontľol zŕízených organizací
obec pľovedla kontľolu hospodařeníZśa vŠoolnĺ Branná zarok}Ol9 ve dnech 16.II.2020
aż Ż3.ll .Ż0Ż0. V kontrolovaném období nebyly zjištěny chyby a nedostatky'
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B. ţištěnÍze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Branná
nebv|y ziištěnv chybv a nedostatkv.

C. Plněnĺ opatřenÍ
Plnění opatření k odstľaněnínedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí ľoky
nebvlv ziištěnv chybv a nedostatky.

b) při dílčímpřezkoumánĺ

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv.
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D. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bľanná za rokŻ020

nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv (Ş10odst. 3 písm. a) zákona č. 42012004
sb.).

il. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Bľanná za rok20Ż0
se neuvádí źádná

IIII.

ľizika dle Ş10 odst. 4 písm. a) zákona č. 42012004 sb.

Při přezkoumání hospodaření - obce Dolní Bľanná - za rok2020
Byly zjištěny dle Şl0 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

1,,51,

vo

b) podíl zéxazktl na rozpočtu územního celku

2,20

o/"

0

o/"

c) podílzastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

IV. ověření poměľu dluhu obce Dolní Branná k pľůměrujeho příjmůza poslední 4
ľoky
ověřili jsme poměľ dluhu obce Dolní Bľanná k pľůměru jeho příjmů za poslední 4
ľozpočtovéľoky podle pľávního předpisu upľavujícíhoľozpočtovou odpovědnost.
ověření poměru dluhu k pľůměľujeho příjmů za poslední 4 rozpoćtové ľoky podle
pľávního předpisu upravujícího ľozpočtovouodpovědnost jsme pľovedli výběľovým
způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru.
ZpÍedloŽených podkladů vyplývá. Že dluh nepřekročil 60 % pľůměľujeho příjmůza
poslední 4 ľozpočtovéroky.

Výpočet poměľu dluhu k průměru příjmů za posledni
v Příloze č. 1, kteľáje nedílnou součástítétoZprâvy.

4

rozpočtovéľoky je uveden

ÚSC prohlašuje, Že účętnívýkazy předloŽené jako podklad pro ověření poměru dluhu
k pľůměrujeho příjmů za poslední 4 rozpoětové roky jsou definitivní' úplnéa spľávné
a nebudou

jiŽ měněny.

V. Ostatní sdělení pľo přezkoumávaný územnícelek
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Dolní Bľanná, dne 02.03.202l
Jména a podpisy kontroloľů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:
Bc. Jaľoslava Machačová
kontro loľ pověřený Íízenímpřezkoumání

Jaroslava
MachaČová
Bc.

Libuše
Vacková

Libuše Vacková

Digitâlly ţi9ned by 3.'

,aloł.va

Diqitálné podepsal Libuie
Datumr 2021.01,02
14119123

+0r'm'

kontľolor

Pokud zde chybí některé podpisy kontrolorů uvedených na stľaně 1 této Zprźtvy, kteří se
podíteli na výkonu přezkoumání, tak nebyli v době konání závěrečného přezkoum źníjiż členy
kontrolní skupiny a jejich podpis je uvedęn pouzę v Zápise z dílčíhopřezkoumání
hospodaření obce Dolní Branná.
Tato znľáva o rnýsledku přezkoumání:

-

-

je návrhem zprâvy o výsledku přezkoumání hospodaření, a je moŽno ke zjištěnív ní
uvędené podat písemnéstanovisko ve lhůtě do 15 dnů odę dne předání zprâvy
kontľoloľovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprâvy se stává,
tento návrh okamŽikem marného uplynutí lhůty stanovené v Ş6 odst. l písm. d) zákona
č,.42012004 Sb., k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízením
přezkoumání. Kontľo|or pověřený řízením přezkoumání můžev odůvodněném případě
stanovit lhůtu delší,
s obsahem zprâvy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Branná o počtu l0
stľan byl seznámęn a její stejnopis převzal Liboľ Čvančara.

V kontrolovaném období územnĺcelek dle prohláŠenĺstatutárního zástupce neprovozoval
Žádnou hospodářskou činnost, nemá zřizeny peněŽnífondy, nevloŽil Žádné peněŽité ěi
nepeněŽité vklady do právnických osob, neobdrŽel Žâdné dotace z národního fondu,
nehospodařiĺs majetkem státu, neručil zazávazkyjiných osob, neuzavřel kupní, směnnou,
nájemní, pachtovní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdruŽení peněŽních prostředků a
majetkových hodnot, smlouvu o ÚVěru ani nehospodařil s jinými cĺzímizdroji, nepořídil ani
neprodal žâdný finančnímajetek.
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Poučení:

Uzemní celek je ve smyslu ustanovení Ş13 odst. l písm. b) zákona č.420lŻ004 sb.,
povinen přijmout opatřenĺ k nápľavě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě
o výsledku přezkoumánĺ hospodaření a podat o tom písemnou infoľmaci
přezkoumávajícímu oľgánu. a to nejpozději do 15 dnů po pľojednání této zprány
spolu se ztwěrečným účtemv oľgánech územního celku.

Uzęmní celek je dále ve smyslu_ustanovení Ş13 odst. Ż zźlkona č,.420lŻ004sb.,
povinen v infoľmacích podle ustanovení Ş13 odst. 1 písm. b) téhožzákona uvést
lhůtuo ve které podá příslušnémupřezkoumávajícímu oľgánu písemnou zprávu
o plnění přijatych opatření a v této lhůtě příslušnémupřezkoumávajícímu oľgánu
uvedenou zprávu zaslat.
Nesplněním těchto povinností se územnícelek dopustí přestupku podle ustanovení
$ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č.. 42012004 Sb. a za to se uložírizemnímu celku
podle ustanovení Ş14 odst. 2 zákona ć.. 42012004 Sb. pokuta do výše 50.000'00 Kč.

Převzal dne: 02.03.2021

Libor čvančara
staľosta obce

Rozdělovník:
Steinopis

Počet výtisků Předáno

I

I

Dolní Branná

Libor Čvančara

Ż

I

Královéhradecký kľaj

Bc. Jaroslava Machačová

Převzal

KONTAKTY:
Bc. Jaľoslava Machačová

725 301

Libuše Vacková

736

865 jmachacova@kľ-kralovehradecky.cz

5Żl 9l3 lvackova@kr-kralovehradecky.cz
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Příloha č.1
Vzorec výpočtu ověření poměľu dluhu obce Dolní Branná k průměru jeho příjmů za
poslední 4 ľoky
Název účtu
Kľátkodobé úvěľy
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
Krátkodobé záv azky z v y daný ch d l u hop isů
Jiné krátkodobé pťličky
Srněnky k úhradě
Přiiaté návľatnéfinančnĺvýpomoci krátkodobé
Kľátkodobé zźxazky z ľučení
Dlouhodobé úvěľy
Přijaté návratné finančnívýpomoci dIouhodobé
Dlouhodobé zâv azky z vy daných dluhopisů
Dlouhodobé zâvazky z ručení
Dlouhodobé směnky k úhľadě
Dluh Celkem

SU
Ż8I
28Ż
Ż83
Ż89

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

32Ż

0,00 Kč

326
362

0,00 Kč

45r

0,00 Kč

45Ż
453
456
4s7

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
48 096 326,00 Kč

Příjem v roce 2020

28 423 399,00
26546 830,00
24I7o 212,00
Iz7 236 767,00

Příjem v roce 20].9

Příiem v roce 2018

Přţem v roce2oI7
Příjmy celkem

Kč
Kč
Kč

31 809 191'75 Kč

Průměr příjmůza čtyři roky
Podíl dluhu k příimům za 4 rokv

0,00%

60% z průměru příjmůza 4 rokv

19 085

Překročenív částce
Překročenív procentech
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Kč

5l5'05 Kč
0,00 Kč
o%

t0

