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                  Naše značka: 3217/2020/UUB/Jar
 

Závěrečný účet Města Újezd u Brna za rok 2019
/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Údaje o městu:
Adresa: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Právní forma: Město – územně samosprávný celek
IČO: 00282740
Telefonické spojení: 544 224 336, 544 224 218
Fax: 544 224 778
E-mailová adresa: info@ujezdubrna.cz
Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u KB Brno-venkov
Číslo účtu: 4925641/0100

Počet obyvatel k 01.01.2019: 3 368
Počet obyvatel k 31.12.2019: 3 387

Počet členů zastupitelstva v roce 2019:     15
Počet veřejných zasedání:       8

V roce 2019 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města, komise stavební, 
komise životního prostředí, komise kulturně - školská, komise sociálně - zdravotní, komise 
pro sport, komise inventarizační a likvidační, a nově komise pro rozvoj města.

Zpracování agendy úřadu:    Veškerá agenda je počítačově zpracována programem 
TRIADA MUNIS 2000.

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2019:

Městské zastupitelstvo v roce 2019 vydalo 4 nové Obecně závazné vyhlášky:

1) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 1/2019, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu.

2) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 
a o trvalém označování psů.

3) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 3/2019, o místním poplatku 
z pobytu.

4) Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 4/2019, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství.

Město Újezd u Brna je členem Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. a členem Svazu měst a obcí. 
Zastupitelstvo města Újezd u Brna na svém 8. zasedání dne 7. 10. 2019 rozhodlo přistoupit 
k dobrovolnému svazku obcí „Region Cezava“. 
Rozpočet za rok 2019

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době: od 21.11.2018 do 27.12.2018. Rozpočet na rok 2019 
byl schválen v Zastupitelstvu města usnesením č. 2, bod č. 41 dne 17.12.2018.
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Příjmy celkem: 65 807,70 tis. Kč.
Výdaje celkem: 87 043,50 tis. Kč.
Financováním salda příjmů a výdajů: 21 235,80 tis. Kč.

V průběhu roku bylo schváleno 12 rozpočtových opatření, kterými došlo ke zvýšení rozpočtu 
nebo přesunu mezi položkami v rámci rozpočtu.

Struktura příjmů a výdajů rozpočtu po změnách za rok 2019 v Kč je následující:

Daňové příjmy 50 888 100,00 Kč
Nedaňové příjmy 11 631 900,00 Kč
Kapitálové příjmy 0,00 Kč
Přijaté transfery 5 954 600,00 Kč
Konsolidace příjmů 1 295 000,00 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 67 179 600,00 Kč

Běžné výdaje 62 349 800,00 Kč
Kapitálové výdaje 32 423 200,00 Kč
Konsolidace výdajů 1 295 000,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci 94 773 000,00 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci -26 298 400,00 Kč
Financování 26 298 400,00 Kč

Struktura skutečných příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2019 v Kč je následující:

Daňové příjmy 56 109 065,63 Kč
Nedaňové příjmy 13 565 595,20 Kč
Kapitálové příjmy 30 509,00 Kč
Přijaté transfery 5 954 622,76 Kč
Konsolidace příjmů 1 294 932,00 Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 74 364 860,59 Kč

Běžné výdaje 49 964 503,29 Kč
Kapitálové výdaje 12 387 014,85 Kč
Konsolidace výdajů 1 294 932,00 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci 61 056 586,14 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 13 308 274,45 Kč
Financování - 13 308 274,45 Kč

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění 
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadě 
u účetní úřadu – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů nebo na webových stránkách 
http://ujezdubrna.imunis.cz/rr.

Majetek města – inventarizace

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena na základě příkazu k provedení 
inventarizace – plánu inventur, který vydala starostka města dne 31.10.2019. Zpráva 
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o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2019 byla projednána na zasedání Rady 
města dne 20.01.2020. V zápise o provedených inventurách je uvedeno, že dílčí 
inventarizační komise provedly na základě stavu účtů majetku v účetnictví fyzické kontroly 
a bylo zjištěno, že konečný stav účtů v inventarizaci odpovídá skutečným stavům, zjištěným 
při fyzických kontrolách.

Celková hodnota majetku k 31. 12. 2019 netto činí 586 882 116,92 Kč.

Přehled pořízeného majetku v roce 2019 je obsažen v příloze č. 3 a je k nahlédnutí 
na městském úřadě v kanceláři účetní města.

Účetní závěrka Města Újezd u Brna

Hospodářský výsledek za rok 2019 činí 11 514 743,36 Kč.

Výkaz Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích 
a Přehled o změnách vlastního kapitálu jsou obsaženy v příloze č. 4 a jsou k nahlédnutí 
na městském úřadě v kanceláři účetní úřadu.

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Újezd u Brna

Podle schváleného rozpočtu obdržela základní škola od svého zřizovatele v roce 2019 dotaci 
na provoz ve výši 2 300 000,00 Kč. V září obdržela škola mimořádnou dotaci ve výši 
103 737,00 Kč jako příspěvek na „ošatné“ pro zaměstnance. Z této dotace jsme vraceli 
nevyčerpanou částku 875,-Kč. V prosinci obdržela škola finanční příspěvek 423 878,25 Kč 
na zakoupení nového konvektomatu do školní jídelny, protože starý konvektomat byl již 
v havarijním stavu a z větší části nefunkční, takže opravy se jevily jako neefektivní 
a neekonomické. Dále v prosinci obdržela škola finanční dar z výtěžku sbírky Města Újezd 
u Brna ve výši 10 920,00 Kč na zakoupení pomůcek pro podporu vzdělávání, tělovýchovy 
a sportu. Finanční prostředky budou čerpány v roce 2020.

Od září 2018 jsou v provozu 3 oddělení školní družiny, takže školní družinu navštěvuje 
celkem 77 dětí. Na školném se za celý rok vybralo 85 400,00 Kč. I v roce 2019 probíhal 
ve škole sběr starého papíru. Přestože se výkupní ceny neustále snižují, sebralo se 15,06 tun 
papíru a obdrželi jsme částku 12 260,00 Kč. Za sběr kovového odpadu jsme od firmy Šrot 
Gebeshuber dostali částku 2 058,00 Kč.

Celkem činila částka za roční spotřebu plynu za školu 429 918,13 Kč a za tělocvičnu 
236 646,09 Kč. Odběr elektřiny je nám fakturován měsíčně, za celoroční spotřebu jsme 
zaplatili 417 712,68 Kč. Za odběr vody jsme zaplatili celkem 72 567,09 Kč.

Během roku 2019 proběhlo v budově základní školy několik rekonstrukcí. Již během jarních 
prázdnin proběhla oprava elektroinstalace a výměna světel ve spojovací chodbě v 1. patře. 
O hlavních prázdninách proběhla velká rekonstrukce stoupaček a rozvodů vody v přístavbě 
školy a v nejstarší budově školy byla do tříd rozvedena teplá voda. Tato oprava byla hrazena 
zřizovatelem školy. Současně probíhaly opravy v učebnách č. 109, 111 a 113 - oprava 
elektroinstalace, nové osvětlení, vymalování, výměna podlah. Opravy v hodnotě 
445 987,83 Kč byly hrazeny částečně z provozu školy a částečně z rezervního fondu ZŠ. 
Zcela vymalovány byly další 3 učebny, školní kuchyně a také musela být po rekonstrukci 
opravena výmalba ve třídách, na chodbách a ve školní jídelně. V září byla rozšířena síť 
školního rozhlasu do šaten, žákovské kuchyňky a na vrátnici a také se muselo opravit vedení 
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školního rozhlasu v prostřední budově, celková cena činila 40 803,86 Kč. V prosinci bylo 
zakoupeno do školní jídelny nové zařízení s výdejním terminálem LOGIC VESA v ceně 
79 864,47 Kč, protože staré zařízení stravovacího systému bylo vzhledem ke stáří 
a opotřebení již neopravitelné.

Dotace z MŠMT na mzdy a učební pomůcky činila 22 381 273,00 Kč a byla beze zbytku 
vyčerpána. V rámci projektu Podpora výuky plavání v základních školách jsme vyčerpali 
dotaci ve výši 137 120,00 Kč.

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) jsme z MŠMT obdrželi 
účelovou dotaci ve výši 1 214 048,00 Kč. Z této dotace je hrazena např. mzda školní 
psycholožky (i s odvody), vzdělávací semináře pro pedagogy, výukové programy pro žáky 
a odměny pro učitele za uskutečněné šablony. V roce 2019 jsme z této dotace vyčerpali 
458 253,08 Kč. Projekt dále pokračuje i v roce 2020.

Výsledek hospodaření základní školy za rok 2019 skončil v hlavní činnosti ztrátou 
45 643,76 Kč a v doplňkové činnosti ziskem 100 428,51 Kč, celkově je tedy hospodářský 
výsledek kladný ve výši 54 784,75 Kč. 

Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci 
ZŠ jsou obsaženy v příloze č. 5 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu 
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Újezd u Brna

Dle schváleného rozpočtu obdržela Mateřská škola v Újezdu u Brna v roce 2019 od svého 
zřizovatele dotaci na provozní výdaje ve výši 960 000,00 Kč. 

V roce 2019 činily výnosy za školné 329 350,00 Kč. Z těchto peněz byly zakoupeny pro děti 
hračky, pohádkové knížky, výtvarný materiál a další pomůcky pro práci s dětmi – celkem 
za 56 376,98 Kč. Dále pak metodické a didaktické pomůcky pro děti i pedagogy v celkové 
hodnotě 131 787,22 Kč.

Mateřská škola měla snahu pokračovat ve sběru starého papíru, ale kvůli potížím 
s přistavováním kontejneru byla tato činnost značně omezena a výtěžek činil pouze 
1 626,00 Kč. 

Mateřská škola pokračuje v projektu technického vzdělávání v mateřské škole, v projektu 
Zelená mateřská škola a projektu fa Ekolamp.

Z MŠMT obdržela mateřská škola na platy a učební pomůcky dotaci ve výši 7 643 356,00 Kč. 
Část účelové dotace na Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti provozu MŠ 
nebyla zcela vyčerpána a výše vratky činila 41 473,84 Kč.

Mateřská škola obdržela také finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV) ve výši 596 360,00 Kč. Z této dotace je hrazena mzda školního 
asistenta, dále byl uhrazen vzdělávací kurz pro asistenta pedagoga a administrace projektové 
části na šablony. Z poskytnuté dotace bylo v roce 2019 vyčerpáno 332 592,80 Kč.  Projekt 
pokračuje i v roce 2020. 
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Z provozní dotace byly většinou hrazeny nákupy hygienických potřeb, čisticích prostředků, 
opravy sociálních zařízení, malování školní kuchyně a zejména opravy na školní zahradě – 
opravy dřevěných rámů na pískovištích, oprava střechy altánu, domečku s lávkou, stolů 
a laviček. Cena oprav školní zahrady dosáhla celkové výše 110 345,10 Kč a musela být 
částečně uhrazena z rezervního fondu.

V roce 2019 činily celkové náklady na spotřebu plynu 267 588,68 Kč. Vyúčtování odběru 
elektřiny dostáváme od dodavatele každý měsíc, celkové náklady za rok 2019 činily 
111 356,00 Kč, Náklady na vodu ve srovnání s předcházejícím rokem zůstaly skoro stejné a 
činily 35 302,38 Kč.

Mateřská škola ukončila hospodaření za rok 2019 s kladným hospodářským výsledkem 
ve výši 6 552,58 Kč.

Výkazy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a Příloha účetní závěrky - za příspěvkovou organizaci 
MŠ jsou obsaženy v příloze č. 6 k nahlédnutí na městském úřadě u účetní úřadu po dobu 
vyvěšení návrhu závěrečného účtu.

Město provádí kontroly v příspěvkových organizacích tj. MŠ a ZŠ. Při kontrolách nebyly 
zjištěny nedostatky.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje
a dotace poskytnuté

Poskytovatel ÚZ Přijato v Kč Vyčerpáno v Kč Vráceno

Úřad práce ČR 13013 29 032,00 29 032,00 0,00

Úřad práce ČR 13101 265 645,00 265 645,00 0,00
Všeobecná pokladní správa – volby do 
Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev 
obcí – doplatek z voleb roku 2018

98187 7 629,56 0,00 0,00

Všeobecná pokladní správa – volby do 
Evropského parlamentu 98348 58 000,00 42 419,06 15 580,94

MŠMT – dotace pro MŠ – OP výzkum, 
vývoj a vzdělávání 33063 596 360,00 596 360,00 0,00

MŠMT – dotace pro ZŠ – OP výzkum, 
vývoj a vzdělávání 33063 1 214 048,00 1 214 048,00 0,00

MPSV – OP Zaměstnanost - Efektivní 
veřejná správa – Smart město – záloha 
obdržena v roce 2017 ve výši 
693.618,75 Kč, projekt byl ukončen 
v roce 2019

13013 830 702,76 1 336 982,30 0,00

Family Point v Újezdě u Brna - Podpora 
rodinné a seniorské politiky na úrovni 
obcí JMK

00433 43 000,00 43 000,00 0,00

Mezigenerační centrum – individuální 
dotace JMK 00439 150 000,00 316 633,00 0,00

Revitalizace parku – individuální dotace 
JMK 00374 90 000,00 179 300,56 0,00

Projekty MŠMT – OP výzkum, vývoj a vzdělávání – pro ZŠ a MŠ budou pokračovat i v roce 
2020. Město Újezd u Brna obdrželo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
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1 350 000 Kč na akci „Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ – Újezd u Brna“, jejíž 
realizace započala v prosinci 2019 a bude pokračovat v roce 2020.
Všechny uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.

Neinvestiční a investiční příspěvky poskytnuté v roce 2019 na základě schváleného 
a upraveného rozpočtu

Organizace Částka v Kč Účel

Členský příspěvek Austerlitz 9 600,00  
Členský příspěvek Svaz měst a obcí 14 906,00  
Občanské sdružení ADRA 3 900,00 Bangladéšské dítě -  Chincrafrue Khyang

SK Újezd u Brna z.s. 147 073,00

Práce s dětmi, výuka dětí - fotbal, stolní tenis, 
materiální vybavení, cestovné, startovné, 
pronájmy, turnaj ve stolním tenisu, sportovně a 
kulturně společenské odpoledne

Nadační fond JAMIRO 100 000,00 Práce s dětmi, houslová soutěž, nahrání CD 
souborem Jamírek, činnost organizace

CM Šternovjan, z.s. 30 000,00 Pořízení krojových součástek pro taneční 
soubor

SHM Klub Újezd u Brna, z.s. 58 000,00
Práce s dětmi a mládeží, materiální vybavení 
nízkoprahového klubu,  stanové tábory, 
činnost organizace, cyklistický závod K24

Nadační fond ZŠ Újezd u Brna 90 000,00 Práce s dětmi, činnost organizace

TJ Sokol Újezd u Brna 140 000,00 Práce s dětmi, házená, volejbal, práce 
s dospělými a seniory, činnost organizace

Junák – český skaut, Středisko 
TUMULUS Újezd u Brna 28 000,00 Práce s dětmi a materiální vybavení střediska, 

činnost organizace

Rybáři Újezd u Brna 45 000,00 Práce s dětmi a seniory, rybářské závody, 
práce s dospělými, činnost organizace

DPS Sokolnice, příspěvková organizace 10 000,00 Aktivizační činnosti

Újezdská Rozmarýna, z.s. 28 500,00 Činnost folklorního sdružení, práce 
s dospělými, činnost organizace

Spolek Vinaři Újezd 90 000,00 Oprava technického zázemí – stavba na p.č. 49
Iveta Kamenická – Babské hody 35 000,00 Babské hody, práce s dětmi

Římskokatolická farnost Újezd u Brna 514 000,00
Oprava krovu a střešního pláště kostela sv. 
Petra a Pavla, hudební doprovod Česká mše 
vánoční 

Sbor dobrovolných hasičů Újezd u Brna 25 000,00 Pořádání kulturních akcí SDH pro děti
Chasa Újezd 35 000,00 Petropavelské hody, práce s dětmi

Tylovo divadlo Újezd u Brna, z.s. 20 000,00
Příprava uvedení divadelního představení, 
rozvoj hereckých dovedností, práce s dětmi a 
dospělými, činnost organizace, rekvizity

Hospic sv. Alžběty o.p.s. 2 916,00 Péče o občana města – zdravotnický materiál
DFS Šternovjánek, z.s. 50 000,00 Pořízení krojových součástek pro děti
Občanské sdružení Na kolečkách, z.s. 10 000,00 Koncert Ester Yoo

Finanční dary 83 000,00 Finanční gramotnost, pastelkovné, soutěže, 
občané

Celkem bylo v roce 2019 poskytnuto na dotacích 1 569 895,00 Kč. 
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Město provádí veřejnoprávní kontroly u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory 
z rozpočtu města. Příjemci dotace jsou povinni předložit vyúčtování do data uvedeného 
ve „Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Újezd u Brna“. Všechny dotace 
byly vyúčtovány. Dotace Ústavu vzájemné lidské pomoci, z.s. nebyla čerpána a byla vrácena 
v termínu na účet města.

Stav úvěrů ke dni 31.12.2019

V roce 2019 nebyly uzavřeny nové smlouvy o úvěru.
Úvěrující banka Účel Částka

KB Brno – venkov stavba ČOV                                      1 684 400,00 Kč
KB Brno – venkov nákup domu č.p.170                                    370 470,00 Kč
KB Brno – venkov přestavba ubytovny na hřišti 2 101 900,00 Kč
KB Brno – venkov revitalizace Nad Sklepy 990 800,00 Kč
KB Brno – venkov Revitalizace Nám. Sv. Jana 1 462 800,00 Kč
Celkem ke dni  31.12.2019 6 610 370,00 Kč

Výběrová řízení v roce 2019

Město v roce 2019 vyhlašovalo výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu. 
Při vyhlašování postupuje Město Újezd u Brna dle platné Směrnice pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu s účinností od 17. 1. 2017. Jednalo se např. o výběrová řízení 
na „Technický dozor investora pro stavbu II/418 Újezd u Brna – Otnice, 1. stavba“, 
„Regenerace sportovního povrchu tělocvičny ZŠ – Újezd u Brna“, „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení ulic Tyršova, Legionářská, Sušilova a část ulice Hybešova – nová výzva“ a jiné 
akce. 

Město Újezd u Brna nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace 
byly účtovány v rámci rozpočtu.

Město je od 1. 5. 2009 registrováno jako plátce DPH z ekonomických činností.

Město Újezd u Brna má uzavřeny všechny pojistné smlouvy na majetek s pojišťovnou 
Kooperativa, a.s.

Město Újezd u Brna ke dni 31.12.2019 vykazuje na základním běžném účtu u KB Brno-
venkov zůstatek v celkové výši 30 043 449,28 Kč, na účtu u KB Brno – venkov (převeden 
z ČSOB) zůstatek ve výši 161 849,97 Kč,  na účtu u ČNB zůstatek ve výši 9 153 343,27 Kč. 
Zůstatek účtu 231 navazuje na výpisy z výše uvedených peněžních ústavů ke dni 31.12.2019.

Fond obnovy vodohospodářského majetku

V roce 2014 byl na základě rozhodnutí zastupitelstva města zřízen běžný účet u Komerční 
banky, a.s., na kterém jsou vedeny finanční prostředky Fondu financování a obnovy 
vodohospodářského majetku. Zůstatek na tomto účtu činí k 31.12.2019 částku 
4 525 210,15 Kč. Zůstatek účtu 236 navazuje na výpis z banky ke dni 31.12.2019. Příjmy 
fondu byly v roce 2019 tvořeny převodem finančních prostředků ve výši 1 294 932,00 Kč 
a úrokem z účtu ve výši 433,66 Kč. Výdaje fondu v roce 2019 představovaly opravy ve výši 
94 613,00 Kč. Jednalo se o opravy ČOV - čerpadel, dmychadel, táhel a další. Dokončila se 
oprava ČOV, která byla hrazena z fondu v roce 2019 částkou ve výši 260 654,00 Kč, čerpadlo 
ve výši 48 187,00 Kč. Poplatky za vedení účtu byly ve výši 46,80 Kč. 
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Přezkoumání hospodaření provedla Firma TOP AUDITING s.r.o. Brno, číslo oprávnění 
Komory auditorů č. 47, na základě uzavřené smlouvy ze dne 20.02.2018 mezi objednavatelem 
a firmou zastoupenou JUDr. Antonínem Husákem (oprávnění auditora KAČR č. 098). 
Přezkoumání jménem auditorské společnosti prováděl JUDr. Antonín Husák, Bc. Leona 
Ratajská, Ing. Helena Bergerová a paní Renata Bláhová.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších 
předpisů, v termínu 24.07.2019 - 25.07.2019 (dílčí přezkoumání) a od 26.02.2020 
do 27.02.2020 (závěrečné přezkoumání a vypracování zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2019).

Závěr z přezkoumání 
a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 
b) nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření 

územního celku v budoucnosti,
c) podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného 

majetku na celkovém majetku územního celku:
Ukazatel Podíl v %
Podíl pohledávek na rozpočtu 1,20
Podíl závazků na rozpočtu 6,77
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 2,20

Seznam příloh
Příloha č. 1 – Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019
Příloha č. 2 – Přehled pořízeného majetku za rok 2019
Příloha č. 3 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 - 12 M
Příloha č. 4 – Účetní závěrka za Město Újezd u Brna
Příloha č. 5 – Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Základní škola
Příloha č. 6 – Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci Mateřská škola

Vypracovala: Ing. Jana Jarošová  
 

                                                            
Ing. Marie Kozáková

                                                                                          starostka

Vyvěšeno na úřední desce:   25.05.2020
Sňato z úřední desky:           11.06.2020        
Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne:  10.06.2020
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