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oBEc RAčlcE-PísToV!cE
Račice 72,683 05 Račice-Pístovice
Tel.:5I7443786
lCO:00292249
E-mail : racice. p.isto_vice@email.cz

www. racice-pistovice.cz

závěrečnÝ účet obce Račice - pístovice
za rok 2oI7

(§ 17 zákona č:21O|2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněníplatných předpisů)

V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové
skladby a to o dalších finančních a majetkových operacích.

Výkaz pro hodnoceníplněnírozpočtu FlN 2 -LzM
1. Údaie o'blnění příimů a v,ýdaiů za rok 2017

Hospodařeníobce Račice-Pístovice za rok2077 skončilo přebytkem 5 738 749,92Kč,

Rozpočet na rok2OI7 projednán a schválen zastupitelstvem obce Račíce-Pístovice"dne 28.2.2OL7 jako
mírně přebytkový ke splacení úvěru. Do schválení rozpočtu obec hospodařila podle pravidel rozpočtového
provizória, které'-šchválilo zastupitelstvo obce dne L5.12.2016, V průběhu roku bylo přijato celkem 16

rozpočtových opatření, které souvisely s přijatými dotacem'i a s úpravami příjmových a výdajových položek
rozpočtu. Rozpočet byl v příjmové části naplněn na 99,9OTo a ve výdajové části na 77 ,46%,

Stav účtu hlavní činnosti k3í.L2.2OL7 činí 6 L2l549,37 Kč

Plnění

201,6

Schválený
rozpočet

20t7

Upravený
r:ozpočet

2017

Plnění .

2oL7

% plnění
k upr.

rozpočtu
2017

.eá plnění
2oI7 /zot6

Třída 1- Daňové přúmy 13 774 oo2,I0 t4 257 900,00 15 589 900,00 15 546 551,98 99,72% 772,86%

Třída2 - Nedaňové příjmy 397 540,64 391 500,00 849 300,00 815 878,97 96,06% 2o5,23%

Třída 3 - Kapitálové příjmy 989 500,00 100 000,00 203 000,00 203 000,00 .rc0% 20,5t%

rřida4-Přiiatédotace 1,326 t23,oo 683 800,00 1 738 000,00 1 796 680,86 t03,38% 135,48%
příimv celkem L6 487 L65,74 L5 427 200,00 18 380 200,00 18 362 ,LLL,8! 99,90Yo LLL,37Yo

Třída5-Běžnévýdaje 8 700 904,96 11,092 500,00 t2 205 100,00 t0 434 685,74 85,49% ,J,Ig,92%

Třída 6 - Kapitálové tlýdaie 9 817 554,58 3 750 000,00 4 091 100 2 t88 676,t5 53,5o% 22,29%

vÝdaie celkem 18 518 459,54 14 842 500,00 16 296 200,00 t2 623 361,59 77,46Yo 85,04Yo

Saldo: příjmv - vÝdaje -203L293,80 584 700,00 2 084 000,00 5 738 750,22 275,37% 370,74YJ

Třída 8 - financování
prostředkv minulých let 2 031,293,80 (-)584 700,00 (-) z os+ ooo,oo (-)5 738749,92 275,37% 370,74%

Financování celkem
přebvtek(-), ztráta (+) 2 031 293,80 (-)584 700,00 (-)2 084 000,00 í-)5738749,92 275,37%ó 370,74Yo
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entář:
Příimv
Daňové přljmy ltř.Ll - oproti roku 2016 došlo k mírnému nárůstu o L2%.Tyto přúmy tvořízejména daně,
dále potom v příjmy za TDO (760 822-Kč), psi (26 400,-Kč) a správní poplatky(24 530,-Kč).
Nedaňové přúmy ltř.z/- v roce 2077 sejednalo o příjmy z poskytování služeb, z pronájmu nemovitostí,
z pronájmu pozemků; přúmy z prodeje zboží, přúmy z věcných břemen,příjmy z pronájmu hrobů a urnových
míst, příjmy z úroků, přijaté nekap,příspěvky a náhrady(spotřeba elektřiny a vody, vratky ze záloh),příjem
dar od Melnyka, přúmy ze zpětného odběru tříděného odpadu (EKO-KOM) - tt1,.23L,00 Kč.

Kapitálové přúmy ltř.3/ - v roce 2OL7 sejednalo o příjem z prodeje pozemků.
Přijaté dotace lú.ql -v roce 2017 vtom byly převody z rozpočtových účtů (sociální fond) 59.000,- Kč,
příjem dotace od JMK ve výši 200 OOO,-Kč na opravu sociálek v MŠ, dotace od JMK ve výši 299.696,- Kč
průtoková dotace pro MŠ Račice, dotace od SFŽ.P ve výši 16.94O,-Kč na zateplení Obce Račice - neinvestiční
část, dotace od SFŽP ve výši 625 g7L,36 Kč na zatepleníObce Račice - investiční část, dotace od JMK ve výši
43.05]-,- Kč na zásahy mimo katastr pro JSDH Račice, dotace na volby do PSP ČR ve výši 48.182,-Kč (tato
dotace nebyla vyčerpána), dotace od Úřadu práce Vyškov a příjem ze státního rozpočtr,r ve výši 377.gO0,0O
Kč.

Yjdgie
Běžné výddje ve výši 70 434 685,74 Kč byly použity:
- Ozdrav. hospo. zvířat, veterinární péče - !7 519,- Kč
Kotec pro psa, vyšetření psa, nákup potřeb pro psa, deratizace kanalizace

- Silnice - 132 069,- Kč
dopravní značení, štěrk na posyp, nafta, oprava cesty/Bašta/

- Dopravní obslužnost - 59 650,-Kč
dopravní obslužnost KORDlS

-Odvádění a čiš. odpadních vod a nakládání s katy - 227 861,87 Kč
úroky z úvěru, havarijní oprava kanalizace

- Vodní díta (rybníč ek| - 2a 28O,- Kč
ost. osobní výdaje, finanční dar sdružení Srdíčko,
-Mateřské školy- t,447 967,-Kč
drobný materiál, servis plynových zařízení, oprava havarijního stavu sociálek MŠ, příspěvek na provoz,
průtoková dotace pro MŠ od JMK
-Knihovny - 89 470,90 Kč
osta. osobní výdaje, knihy, plyn, ele. proud, internet,
-Kronika- 5095,-Kč
ost. osobní lýdaje, zhotovení fotografií
_Památky (kostel)- 10 848,_Kč
ost. osobní výdaje, ele. energie
-Rozhlas a tetevize - 10 194,-Kč
ost. osobní výdaje, poplatek z rozhlasu a televize, poplatek OSA, materiál na opravu rozhlasu
-Záimová činnost v ku|tuře - 30 000,-Kč
finanční dar babské a martinské hody

-sPoz - 45 804-Kč
jubilea, vítání občánků, ost. osobní výdaje, pohoštění

- Ostatní tělovtýchovná činnost - 200 000,-Kč
finanční příspěvek a dar TJ Sokol Račice

- Víceúčelové hřiště a dětská hřiště - 4t 445;Rč
ostat.osobní rnýdaje, kontrola hřišť,

- Ostatní zájmová činnost a rekreace - 9 728,-Kč
elektrická energie, poplatek Rybnikářství Pohořelice,
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|jné osvětlení- 160 891,- Kč
žárovky, elektrická energie, revize VO

- Hřbitovy - 12 901,-Kč
vodné hřbitov Račice, brána hřbitov pístovice

- Komunální služby -22L2 502,13 Kč
platy, potraviny, ochranné pomůcky, drobný majetek, voda, plyn, elektr:ická energie, pohonné hmoty,

drobné opravy, materiá]
- Sběr a svoz komunálního odpadu - 755 472,-Kč
výdej za odstraněníkomunálního odpadu-737.592,-Kč,- Kč a nebezpečný odpad 17.880,-Kč

- Bioodpad - 308 650,- Kč
odvoz kontejnerů, příspěvek do Mikroregionu -kompostárna, příspěvek do Mikroreginu na kompostéry

- Péče o veřejnou zeleň - 20 804,- Kč

benzín, ořez lip na městečku v Račicích, pytle na trávu
- Osobní asistenka - 303 960,-Kč

pečovatelka (Jana Kabelková)
- Pořární ochrana -294743,- Kč

JSDH Račice a JSDH Pístovice (včetně dotací)
- Zastupitelstvo obcí- t 692 008,83 Kč
platy, občerstvení, služby, cestovné, poplatek za telefony, certifikáty

- Volby do parlamentu ČR -26796,4oRč
platy, potřeby pro volební komise, občerstvení, poštovné.

- Činnost místní správy - 1 981 662,4t Rč

platy, materiál, plyn, voda, elektřina, drobný majetek, adt.
- Obecné příjmy a vrýdaje z finančních operací - 12 626,20 Kč - služby peněžních ústavů
- Převody vtastním fondům (sociátní fond) - 5Ó OOO,-Kč

- Ostatní finanční operace (daň z př. za obec) - 225 340,-Kč
- Finanční vypořádání minulých let - 15 397,- Kč - vratka dotací na volby

Kapitálové výdaje ve výši 2 788 676,75 Kč byly použity:
- Silnice - kom, v Pístovicích /kolem Hlavatých/, zaměřenícesty v Pístovicích
- Komunální služby a úz. rozvoj - nákup štěpkovače

Financování:
- Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - (-) 5 154 152,96 Kč

- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (sp,lácení úvěrů)- (-)584.596,96 Kč.

- Podrobněji popsáno dále v odst. Úvěry.

- Výsledek třídy 8 - financování srovnává rozdíl mezi příjmy a výdaji, aby bylo hospodaření vyrovnané.
Celkem financování - (-) 5738749,92 Kč Kč.
Údale o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členěnípod|e rozpočtové skladby jsou
obsaženy v přílohách a jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřad /výkaz FlN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha/.

2. Hospodaření s maietkem obce

Ke dni 3L.L2,2OI7 byla provedena inventarizace majetku a závazků. Vinventarizačnízprávě bylo
konstatováno, že nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečným stavem a stavem zjištěným v účetnictví.

t934576,15 Kč

254 too,-- Kč
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Přehled o dlouhodobého majetku (hodnoty v Kč

účet Druh majetku stav brutto
k 7,7,2017

přírůstky úbytky Doopróvkov. stav netto
k 31.12,2017

018 Drobný DNM 187 832,oo 35 574,00 0,00 223 406,00 0,00

019 Dl. nehm. maietek 370 000,00 0,00 0,00 67 245,oo 302 755,00

021, Budovy, stavby 43I75128,19 t 1,4t 628,35 75z 237,8o 9 859 344,00 33 705 174,74

o22 samost. movité věci 3 319 486,00 181 616,00 0,00 1,231,262,00 2 269 840,oo

o28 Drobný DHM 3 467 834,44 721,82L,69 249 960,76 3 939 695,37 0,00

031 Pozemky 4 962 266,28 563 I97,2o 595 069,21 0,00 4 93o 394,2-]

o42 Nedokončený DHM t 617 852,90 2I88 676,15 2 1,1,o 792,15 0,00 1 695 736,90

069 Ost. dl. Fin. majetek 35 941,96t,7o 0,00 0,00 0,00 35 94196L,7o
Celkem 93 o42 361,51 4 832 513,39 3 708 059,92 15 320 952,37 78 845 862,6t

Účet O18 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 273 406,- Kč, během roku 2OL7 byl pcřízen program na

veřejné osvětlení.
Účet OZg - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 223 406,- Kč.
Účet O19 - ostatnídlouhodobý nehmotný majetek - územní plán 370.0OO,- Kč.

Účet ozg - 67 245,- Kč oprávky k účtu 0].9, zůstatková cena 302755,- Kč.
Účet OZr - stavby, k3L.12.2OI7 účetnístav 43 5645tB,74 Kč, přeceněníbudovy kempu na reálnou
hodnotu, cesta ,,kolem Hlavatých" Pístovice.
Účet ogr - 9 B59 344,-- Kč oprávky ko21,, zůstatková cena 33 705 L74,74Kč,
Účet OZZ - samostatné movité věci a soubory movitých věcí, k 31,.12.2017 účetnístav 3 501 ].02,-- Kč.

Pořízen štěpkovač Barakuda za cenu 1B1 616,00 Kč,

Účet ogz - 1,23t262,-- Kč oprávky k účtu O22, zůstatková cena 2 269 840,-- Kč

Účet ozg - drobný dlouhodobý hmotný majetek, stav k 3L.L2.20t6 3 939 695,37 Kč. V roce 2017 přírůstky:

Ozdrav. hospo. zvířat, veterinárnípéče - kotec pro psy, Knihovna Račice - nákup notebooku, Dílny-
posypový vozík, kartáč, bruska stolní kotoučová, křovinořez, posypové bedny, Hřiště u fary - houpačka,
Obecníúřad Račice-mikrovlnka, panel u obce, držák na vlajky, kancelářská křesla, domovnítelefon,
nábytek do kanceláří, 2x telefon, vysavač, mobil, osvětlení na stromek, 3x monitor, počítač Dell, Hasiči
Račice - lana a sedáky, tablet, vybavení z dotace od JMK, Hasiči Pístovice - kompresor a vybaveníJSDH.
Vyřazený byl-nábytek na obecním úřadě v Račicích, akumulačníkamna, hadice, chladnička, bruska, žací
stroj, d uáln í svítilna, rozhlasová ústředna, hasící přístroj, zácolny,
Účet O88 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 939 695,37 Kč.

Účet ogr - pozemky, stav k 3Lt2,2O17 4 930 394,27 Kč. V roce 2017 úbytky: přeceněnípozemků k prodeji
kemp, prodej pozemku pan Sotolář, prodej pozemku pan Valín, prodej pozemku pan Řezníček.
Účet O42 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Stav k 31,.12.2OL7 1 695 736,90 Kč,

Přírůstky: 1924576,15 Kč PD cesta kolem Hlavatých, 254 ].OO,-Kč - štěpkovač, traktorový nosič a
kontejnery, 5 000,-Kč - Cesta ,,Répka" Pístovice, 5 000,- Kč - cesta za ,,humny" Račice"

Převod do staveb - cesta ,,kolem Hlavatých" - t 924 576,I5 Kč, štěpkovač - 181-.616,-Kč.

Účet 069 - ostatnídlouhodobý finanční majetek. Stav k 3t,t2.2OI7 - 35 941 961,,70,- Kč. t/ roce 201"7

nebyl žádný přírůstek ani úbytek.
Účet ttZ- materiál na skladě, stav k 3L,I2.2OI6 - t24 368,90 Kč" V tom materiál na opravy (vedena kniha
mater, zásob), pohonné hmoty dílny a hasiči, proúčtováno podle inventarizace.
Účet tzg - výrobky, stav k 31,.I2,2OL7 - 2 695,- Kč. V tom kniha Kapitoly z dějin Račic-Pístovic.
Účet tgz -zboží na skladě, stav k 3L.I2,2OI7 - 11,747,07 Kč. Vtom hrnkys motivem Račic a Pístovic,
puzzle obce, turistické známky a nové hrnky s motivem zámku.
Účet rgg - Ostatní zásoby, stav k 31.t2"2OI7 - I593,24 Kč - tužky obce Račice-Pístovice

-4-



[uěry, ana l L.,l ^řiiat r,lrlór 7a účelem dofinancování investiční akce

účet +sr _ dlouhodobé úvěry. V ro^c,e ,o:lo"1l::'i:lÍlT"T ffi::[:;i[il:? bylvyčerpán v čásl

l,:1lÍii;i"":l""1::",il:l1:{:"ii,.:.1ď,t""J:i;":,*j*ml;;,.,§;J:§T"ilY,i*;::!a,,'i,;;;",1[:3[:ff .i:i.::i!i?i|i::;ilTx.Ťťí;*:*;*i,:::il",!Ťť,x::;"X:

l/*x;;ixř yrf::]:,§iH.:-"iJ1]'ilil;lir;il;ilceno s+o ooo,-KČ' V roce 2015 bYlo sPlaceno

F ^^ A^^ vx tt r^fé?017 solac eno 432,477,53 Kč a Posledník t :lJ l, :"$u ;í:,xi:. ":'" ; i {... :j í",,.."j ffi Ť: ;: :' ^ 

3 z, 47 7,53 K č a p o s l e d n í

:;L'-'.';#;;:il:';;ř{ii,-:",::",l11","J,il",[Tith§;
iiťx ;li iii jl ;T"Tť.3';,: il 

j,.'lJ, 
i:"T i,! 1 ;,Ť# il;J";;u 60 8 5 69, oo Kč D o b a sp l á ce n í 4 8

lll'rfiJ - ffi ff i i,i,zo,1, p o s l e d n í s p l át ka 14,I2,zo2o,

Stavy prostředků na účtech k 31, 12, 2OL7z

iir"'pr"raredků na běžném účtu obce KB

Ši.u pror,redků na běžném účtu čNB

Stav prostředků na účtu HČ

stav na úvěrovém účtu

Depozitní účet se ne-používá, mzdy za Prosinec jsou ÚČtovánY ako v běžném měsíci roku,

"T?":';ffiifi[''il.'ffiHJfi&,i;ivs.I,i..'',u0Kčvráceny
ióii- *"použité prostředky z neinv, dotace na

6121,549,37 Kč

2 B08 333,84 Kč

52 925,09 Kč

456 449,57 Kč

(-) 5!1]90,99§t4 842 500,00 Kč
15 4z7 2oo,00 Kč

(-) 1499 300,00 Kč
+ 1453 700,00 Kč+ 2 953 OO0,00 Kč

-) 2 084 ooo,o0 Kč
L6296 200,00 Kč

Výše čerpóní
dotoce

3. .-
účel dotace účelový

znak

Výše poskytnu
rtntocePoskytovatel

Krajský úřad JMK
zoo ooo,oo rč zoo ooo,oo rčúzgtt

Neinvestiční dotace -oprava,
h".lariiního stavu sociálek MS

dotace přijde
v rnce 2018

194 283,65 Kč
úztsgl+

srZp - Ministerstvo
Životního prostřet

lnvestičí. dotace - štepxovac,
trl^ciř r knnteinerv

299 696,00 K 299 696,00 Kč
úz erooa

t,lšur Neiv. - dotace -,,Sablony
r,.,.-l.,,,- .,.irrni 2 vzděláVání (označeno v roce

2016)

y
úz Égl q 625 911,86 Kc

srŽp - Ministerstvo
životního prostředí

lnv. dotace - zateplent ooce

Račice 72

G r4qóKč1-16 94o,oo Kčúztsott
SrŽp - Ministerstvo
životního prostředí

Neinv. dotace - zateplent ooce
o^řira -7)

43 051,00 K 43 051,00 Kč
úzt+oo+

-rraský 
úřad JMK Neinv. dotace - zasan J)u

o-xiro rnimn katastr Vr.tt. L.2.2OI7
15 397,00 KčNeiv. dotace -

rl^tx., Ar,7K a Senátu PčR

úzggtgl Dotace v roce

2ot6Ministerstvo
financí 48 182,00 Kč 26796,4oKčúzgaolt
Ministerstvo
financí

Neinv. dotace - Tlnancovat

.,nloh rlo ParlamentU ČR
126 00,00 Kč Ttz ooo,oo rčúztzotz

Gad práce Vyškov Nein. dotace na zrlzenl

pracovních mí9t . gog re+,os rč1 359 780,86 Kc
CelKem pru9!9

na základní účet JMK dne 29,1,2018, -5

za prosinec
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Dotace, příspěvky a finanční dary poskytnuté obcí Račice - Pístovice:

Celkem vydané dotace, příspěvky a finanční dary

449 596,00 Kč neinvestičn í k MŠ na provoz + od

toková dotace od vtšvr
dotace TJ Sokol Račice

finančnídar TJ Sokol Račice

neinvestičn í transfer svazku Drahanská vrchovina

281 000,00 Kč

neinvestiční transfer svazku Drahanská vrchovina -
kompostárna a kompostéry
finančnídar Svazu tělesně postiž. Drnovice, z.s.

finanční dar Paprsku

25 000,00 Kč finančnídar SDH Račice

finanční dar sDH pístovice

15 000,00 Kč finanční dar Babské hody
15 000,00 Kč finanční dar Martinské hody
13 000,00 Kč finančnídar Rybářský spolek Srdíčko Račice z.s.
11900,00 Kč nei nvestičn í tra nsfer M ěstu Vyškovu ( p řestu p ková kom ise)

1 368 192,00 Kč

Pokladna obce: stav prostředků k 3L.L2.2OI7
Pokladna HČ: stav prostředků k 3t.12.2OL7

5. stav účelov,ých fondů a finančních aktiv
sociálnífond
Stav fondu k3L.L2.2OL7 činí 27 2o9,-Rč

Obec Račice-Pístovice má zřízený sociálnífond od prosince 2OO7, Pro sociálnífond nemá obec
zřízený samostatný účet. Prostředky z fondu jsou použity na stravování zaměstnanců a uvolněných
zastupitelů, na odměny a dary při životních výročích.

6. Mateřská škola Račice-Pístovice. příspěvková organizace
Zřizovatelem Mateřské školy Račice-Pístovice je Obec Račice-Pístovice" Neinv. příspěvek
zřizovatele činil v roce 2O77 430.000,- Kč na provoz a ].9.596,- Kč na odpisy dlouhodobého majetku
(konvektomat, sporák, kuchyňský robot).

0,00 Kč
1,6 492,oo Kč

Příspěvková
organizace

Rezervní fond Fond odměn Rezervní fond
ze zlep. výsldku

Neiv. Příspěvek na
provoz od zřizovatele

Výsledek
hospodaření celkem

Mateřská škoIa 86 343,00 Kč 24832,00 Kč 56 050,10 Ki 449 596,00 Kč 17 834,50 Kč

Příspěvkové organizacijsou na základě schváleného rozpočtu/rozpočtového provizória zasílán příspěvek
na provoz a opravy. Roční účetní závěrka příspěvkové organizace sestavená k3I.12.2017 schválila Rada obce
dne 2L.2.2Ot8.

Součástí závěrečného účtu jsou výkazy příspěvkové organizace. Do všech příloh závěrečného účtu je
možné nahlédnout v kanceláři obecního úřadu,
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částka Komentář

299 696,00 Kč

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

20 000,00 Kč

5 000,00 Kč

3 000,00 Kč

30 000,00 Kč



7. Hospodářská činnost
obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:- autodoprava
Hospodářský výsledek běŽnéhó ÚČetního období z hospodářské činnosti činil _ (-) t 440,64 Kč,PodrobnějŠÍ Údaje o hosPodářské činnosti jsou uvedeny ve Výkazu zisku a ztrátyza rok 2oI7,který tvoří přílohu závěrečného účtu.

8.

Přezkoumání hosPodaření obce p..ou.dl xú lvx * dnech g. - ro.s.zolS. plné znění zpráva oProvedeném Přezkoumání obce za rok 2oI7 jepřílohou k závěrečnému účtu. při přezkoumáníhosPodaření obce RaČice-PÍstovice za rok 2077 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Při Přezkoumání hosPodaření za rok 2077 nebyla zjištěna žádná z'árážna rizika,která by mohla mítnegativní dopad na hospodaření územního celku do budoucnosti.poměrové ukazatete zjištěné při přezkoumání hospodaření:
- podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
- podíl závazkůna rozpočtu územního celku 0't7 %

4,a4%- Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního cetku o,oo %

9.

- Účetní a finanční výk*y ob* Račice-Pístovice sestavené k 31,,1,2.2017- Účetní výkazy MŠ Račice-Pístovice sestavené k3!.I2.2ot7
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

S celým obsahem závěreČného účtu včetně jeho příloh je možno se seznámit v kanceláři obecníhoúřaduvdoběúředníchhodinnebonawebovýchstránkáchob."@

Návrh ZávěreČného ÚČtu obce Račice-Pístovice schvátito zastupitelstvo obce na svém zasedánídne 28.6.20].8 usnese ním 4/lll/2018.

V Račicích-Pístovicích 29.6.2O1,B
()bet: P..ečice-Pís'"ovice

i{-ačirc čp. 72

6li] 05 ll*čiec-Pístovice
ř:, a02,}2249

T::':::"11",""_T::i ::" 
je zveřejněn na elektronické desce na webovýJ:l'r"r'.'-*|'""o..www. ra ice-pistovice. cz.

Cesta: http://racice-pistovice.cz --j§§P úřední deska :šm§-" hospodaření obce

vyvěšeno: 29,6.201,8
sňato:
na elektronické desce vyvěšeno: 29,6.2Ot8
z elektronické desky sňato:
schváleno v zo dne:
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