Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám z důvodu
ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Prováděcí Vyhláška 410/2009 sb., s účinností od 1.1.2017. Účetní jednotka rozdělila činnost na hlavní a
hospodářskou. Hospodářská činnost představuje pacht skládky komunálního odpadu.
Od 1.1.2021 zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000,- Kč na 80 000,- Kč. Tato nová hranice
se použije také na technické zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání.
V praxi to znamená, že movité věci s hodnotou nepřekračující 80 000,- Kč pořízené od 1.1.2021 jsou
považovány za Dlouhodobý drobný hmotný majetek, kde daňovým nákladem jsou účetní odpisy. Pokud jde o
výdaje charakteru technického zhodnocení, tak pokud v úhrnu u jednotlivého majetku za zdaňovací období
výdaje nepřekročí hranici 80 000,-(v souladu s účetní směrnicí), lze je uplatnit jako jednorázový výdaj.
Nehmotný majetek pořízený od 1.1.2021 již není majetkem, ze kterého se počítají daňové odpisy. Pro účely
daně z příjmů se s tímto novým majetkem a jeho technickým zhodnocením bude zacházet jako s drobným
majetkem.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Postupováno dle Vyhlášky 410/2009 Sb.
1.Oceňování a vykazování
Zásoby-účetní jednotka nemá zásoby
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3-80 000,Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 4 000,- Kč
Hmotný DM vytvořený vlatní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. V roce 2021 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činnosti.
Majetkové účasti- rozhodující vliv - pořizovací cenou.
Ostatní finanční investice určené k obchodování- účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné
dlouhodobé finanční investice.
Reprodukční cena: nebylo použita
Majetek bezúplatně předaný státem: nebylo použito
Úroky SU 562 z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem
V případě úrokových výnosů SU 662, které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně,
účtuje účetní jednotka v netto hodnotě. Účetní předpisy pro PO a DSO tuto
záležitost neřeší, a tak
využíváme analogii. Problematika je řešena pro podnikatelské subjekty v ČUS č. 019 v bodu 4.1.2
2.Změny způsoů oceňování nenastaly.
3.Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČUS
708
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Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven - žádné platby v roce 2021 nebyly
realizovány v cizí měně
5.Peněžní fondy účetní jednotka nezřídila
6.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji: postup podle § 27/562/1991 Sb. §64 Vyhlášky 410/
2009 Sb.
7.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, pouze roční časové
rozlišení. Ze zásady časového rozlišení se stanoví výjimky, a to pro nevýznamné, opakující se částky
nepřesahující 2 000,- Kč.
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územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
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Číslo
položky

Pod
rozvahový
účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
2 290,00

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

2 290,00

MINULÉ
37 631,95

2 290,00
35 341,95

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů

911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů

912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů

913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů

914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů

915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů

916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

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

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé 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 zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945
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Číslo
položky

Pod
rozvahový
účet

Název položky

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

P.VII. Další podmíněné závazky
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 jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

976

7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985
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528 506,40
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528 506,40

528 506,40

6 406 895,96

9 325 424,48

1 106 895,96

3 125 424,48

5 300 000,00

6 200 000,00
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Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Pod
rozvahový
účet

Název položky

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

23 950 904,00

23 950 904,00

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

23 950 904,00

23 950 904,00

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

-30 884 016,36

-33 767 202,93
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sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je registrována v registru zájmových sdružení právnických osob (svazek obcí) vedeného
Krajským úřadem Středočeského kraje 200/2003/BN, den zápisu 5.5.2003.
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Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv
na finanční situaci účetní jednotky.
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Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
B.1. Informace podle § 66 odst.6

K 31.12.2021 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Ve sledovaném účetním období nebyly provedeny žádné zápočty.
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sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
C.

Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
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260 429,00

MINULÉ

270 656,00

Tisk: 12.04.2022 10:31:24

Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
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Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A.II.10.

Záměr prodeje Drtiče, stroj pořízen z dotace doba udržitelnosti ukončena v roce
2015

B.II.1.

Částka

20

200 000,00 Kč

Pachtovné 12/2021 - splatnost k 31.1.2022

4 03

4 033 337,00 Kč

D.II.1.

Dlouhodobý úvěr u ČS a.s. na výstavbz 3. etapy skládky doba splácení 3/2017-9/
2022

1 10

1 106 895,00 Kč

D.III.17.

DPH - daňová povinnost 12/2021

50

509 328,00 Kč
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Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

A.III.2.

Neinvestičjní transfer do obcí SVAZKU OBCÍ EKOSO-bez vypořádání

B.I.3.

pacht skládky komunálního odpadu za rok 2021

B.IV.2.

Alikvotní zúčtovaná dotace proti odpisům
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Částka

96

969 300,00 Kč

6 99

6 999 999,00 Kč

26

260 429,00 Kč

Tisk: 12.04.2022 10:31:24

Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce
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Částka

Tisk: 12.04.2022 10:31:24

Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce
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Částka

Tisk: 12.04.2022 10:31:24

Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název

Číslo
G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II. Tvorba fondu
1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu
G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu
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Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.
G.4.

KOREKCE

NETTO

82 953 110,00

46 948 327,00

36 004 783,00

37 699 009,00

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

4 313 110,00

1 440 239,00

2 872 871,00

2 904 715,00

Komunikace a veřejné osvětlení

3 561 808,00

2 146 489,00

1 415 319,00

1 440 242,00

G.5.

Jiné inženýrské sítě

2 599 550,00

1 335 364,00

1 264 186,00

365 355,00

G.6.

Ostatní stavby

72 478 642,00

42 026 235,00

30 452 407,00

32 988 697,00
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Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
Pozemky

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky
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KOREKCE

NETTO

Tisk: 12.04.2022 10:31:24

Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
I.

Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
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MINULÉ

Tisk: 12.04.2022 10:31:24

Příloha
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
Název účetní jednotky:
Ekoso, svazek obcí
Sídlo:
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov
Právní forma:
územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí. Výstavba a
rozšiřování skládky pro sdružené obce
IČO : 49828029
Kontaktní osoba:
J.

Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

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

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

Podpisový záznam:
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