oBEc RAclcE-PlsTovlcE
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Návrh závěrečnéhoúčtuobce

::

Račice pístovice

za rok 2oL7

(§ 17 zákona č"25O{2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtŮ,ve zněníplatných předpisů)

V závěrečném účtu,obcejsou obsaženy úda;e o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členěnípodle rozpočtové
skladby a to o dalších finančnícha majetkových operacích.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpoč,tu FlN 2 - 12M
1. Údaie o plnšnípříimů a v,ídaiůza rok 2017
Hospodařéiií obce Račice-Pístovice za rok2017 skončilo přebytkem 5 738 749,92Kč,

Plnění

13 714 002,10

Třída2 - Nedaňové přr1my

397 540,64

Třída 3 - Kapitálové příjmy

Třída4-Přijatédotace
příimv celkem
Třída5-BěžnévÝdaie

Plnění

2017

2017

2017

251900,0l]

15 589 900,00

15 546 551,98

99,72%

1,t2,86%

391 500,00

B49 300,00

815 878,97

96,06%

2O5,23%

1.4

989 500,00

100 000,00

7 326 I23,o0

683 800,00
L5 427 200,00

L6 487 t65,74

plnění

Upravený
rozpočet

201,6

Třídal-Daňovépřtlmy

plnění

Schválený
rozpočet

%

k upr"

rozpočtu

7o

2017 /201,6

20t]

203 000,00

203 000,00

100%

20,51%

000,00

1 796 680,86

103,38%

I35,48%

1 738

18 380 200,00

18 362

ttL,8L

99,gOYo

LLL,37o/o

7l9,92%

11.092 500,00
3 750 000,00

t2205100,00

10 434 685,74

9 817 554,58

4 091 100

2 t88 676,t5

výdaie celkem
Saldo: příjmy - výd'aje
Třída 8 - financování

18 518 459,54

L4 842 500,00

L6 296 200,00

L2 623 361,59

85,49%
53,50%
77,46%

031 293,80

584 700,00

2 084

000,00

5 738 750,z2

275,37%

370,7.4?a

Prostředky minulých let

2 031 293,80

584 700,00

2 084

000,00

5 738749,92

275,37Yo

37o,74%

Financování celkem
přebytek(-), ztráta (+)

2o3L293,80

584 700,00

2 084

000,00

5 738749,92

275,37%

370,7AYa

Třída 6 - Kapitálové výdaje

8 700 904,96

_2

22,z9%
85,04Yo

Rozpočet na rok 2O17 projednán a schválen zastupitelstvem obce Račice-Pístovice dne 28,2,2Ol7 jako
schodkový. Do schválení rozpočtu obec hospodařila podle pravidel rozpočtovéhoprovizória, které schválilo
zastupitelstvo obce dne 15.12.2016. V průběhu roku bylo přijato celkem 16 rozpočtových opatření, které
souvisely s přijatými dotacemi a s úpravami příjmových a výdajových položek rozpočtu. Rozpočet byl
v příjmové části naplněn na 99,9O% a ve výdajové části na77,46%.
Stav účtuhlavní činnosti k3t.t2.2}17

činí6 LzL 549,37
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Kč

:

Komentář:
Příimv
Daňové přúmy ltř"Ll - oproti roku 2016 došlo k mírnémunárůstu o 12%.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.2l - v roce 2017 se jednalo o příjmy z poskytováníslužeb, z pronájmu nernovitostí,
z pronájmu pozemků, přljmy 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) - L1,7,231,00 Kč.
Kapitálové přljmy ltř. gl - v roce 2OL7 se jednalo o příjem z prodeje pozemků.
Přijaté dotace ltř.4l -v roce 2017 vtom byly převody z rozpočtových účtů(sociální fond) 59.000,- Kč,
příjem dotace od JMK ve výši 2OO OOO,-Kč na opravu sociálek v MŠ,dotace od JMK ve výši 299,696,- Kč
průtoková dotace pro MŠRačice, dotace od SFŽP ve výši 16.940,-Kč na zatepleníObce Račice * neinvestiční
část, dotace od SFŽP ve výši 625 9t1,86 Kč na zateplení Obce Račice * investičníčást, dotace od JMK ve výši
43.051,- Kč na zásahy mimo katastr pro JSDH Račice, dotace na volby do PSP ČR ve výši 48.182.0OO,-Kč
(tato dotace nebyla vyčerpána), dotace od Úřadu práce Vyškov a příjem ze státního rozpočtu ve výši
377.900,00 Kč.

Výdaie
Běžnévýdaje ve výši 70 434 685,74 Kč byly použity:
" Ozdrav. hospo. tvířat, veterinární péče- !,7 519,- Kč

Kotec pro psa, vyšetření psa, nákup potřeb pro psa, deratizace kanalizace
Si|nice - 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 kaly - 227 861,87 Kč
úroky z úvěru, havarijní oprava kanalizace
- Vodní díIa (rybníček)- 2a 280,- Kč
ost" osobní výdaje, finančnídar sdružení Srdíčko,
-Mateřské školy - L,447 967,- Kč
drobný materiál, servis plynových zařízení, oprava havarijního stavu sociálek MŠ,příspěvek na provoz,
průtoková dotace pro MŠod JMK
-Knihovny - 89 470,90 Kč
osta. osobní výdaje, knihy, plyn, ele. proud, internet,
-Kronika- 5 095,- Kč
ost. osobní výdaje, zhotovení fotografií
-Památky (kostel)- 10 848,-Kč
ost, osobní výdaje, ele. energie
-Rozhlas a televize - 10 194,-Kč
ost. osobnívýdaje, poplatekz rozhlasu atelevize, poplatek OSA, materiál na opravu rozhlasu
-7ájmová činnost v kuituře - 30 OOO,-Kč
finančnídarbabské a martinské hody
_sPoz - 45 804,_Kč
jubilea, vítání občánků, ost. osobní výdaje, pohoštění
- Ostatní tělovýchovná činnost - 200 000,-Kč
finančnípříspěvek a dar TJ Sokol Račice
- Víceúčelové
hřiště a dětská hřiště - 4L 445,-Rč
ostat"osobní výdaje, kontrola hřiší
- Ostatní zájmová činnost a rekreace - 9 728,-Rě
elektrická energie, poplatek Rybnikářství Pohořelice,
-
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Veřejné 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, elektrická energie, pohonné hmoty,
drobné opravy, materiál
- 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
- Péčeo veřejnou zeleň - 20 804,- Kč
benzín, ořez lip na městečku v Račicích,pytle na trávu
- Osobní asistenka - 303 960,-Kč
pečo..ratel ka (Ja na Kabelková)
- Pořární ochrana -294743,- Rč
JSDH Račice a JSDH Pístovice (včetně dotací)
- Zastupitelstvo obcí - t 692 OO8,83 Kč
platy, občerstvení,služby, cestovné, poplatek za telefony, certifikáty
- Volby do parlamentu ČR-26796,4oRč
platy, potřeby pro volební komise, občerstvení,poštovné.
- Činnost místnísprá.vy - 1 981 662,4L Rč
platy, materiál, plyn, voda, elektřina, drobný majetek, adt.
- Obecné příjmy a vlýdaje z finančníchoperae í - L2 626,20 Kč - služby peněžních ústavů
- Převody vlastním fondům (sociáIní fond) - 59 OOO,-Kč
- Ostatní finančníoperace (daň z př. za obec} - 225 340,-Kč
- Finanční vypořádání minulých let - 15 397,- Kč - vratka dotací na volby
-

Kapitdlové výdaje ve výši 2 788 676,75 Kč byly použity:
- Silnice - kom. v Pístovicích /kolem Hlavatých/, zaměření cesty v Pístovicích
- Komunální služby a úz" rozvoj - nákup štěpkovače
Flnancovanl:
sa*u krátkodobých prostředků na bankovních účtech-

(-)

5 154 t52,g6

7 g34 576,15 Kč
254 100,- Kč

Kč

- ^ě.,
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčenýchprostředků (splácení 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.

- (-} 5 738 749,92 Kč Kč.
Údale o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančníchoperacích v plném členěnípod|e rozpočtovéskladby jsou
obsaženy v přílohách a jsou k nahlédnutívkanceláři obecního úřad /výkaz FlN 2-12, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha/,
Celkem financování

2.

Hospodaření s maietkem obce

Ke dni 31,72.2017 byla provedena inventarizace majetku a závazků. Vinventarizačnízprávě bylo

konstatováno, že nebyly zjištěny žádnérozdíly mezi skutečným stavem a stavem zjištěným v účetniďví.
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Přehled o
dlouhodobého majetku
účet
Druh majetku
stov brutto

v Kč]
přírůstky

úbytky

Doopróvkov.

k 1.1..2017
018
019

Drobný DNM

021,

Budovy, stavby

431751"28,19

o22
028
031

samost. movité věci
Drobný DHM
Pozemky
NedokončenÝ DHM
Ost. dl, Fin. maietek

486,00
3 467 834,44
4 962 266,28
1,617 852,90
35 941 96I,70
93 o42 361,5]"

042
069

187 832,00
370 000,00

Dl. nehm. majetek

Celkem

3

31"9

35 574,00
0,00
1,

1,4I628,35
181 616,00
72t 821,69
563 t97,20

2 t88 676,1,5
0,00
4 832 513,39

0,00
0,00
752 237,8o
0,00
249 960,76
595 069,21

21I0792,15
0,00
3 7o8 o59,92

223 406,00
67 245,00
9 859 344,00

1231,262,00

stav netto
k 31,12,2017
302
33 705
2 269

3 939 695,37

0,00
0,00
0,00
15 320 952,37

4 93o
1 695

0,00
755,00
174,74
84o,0o
0,00
394,27
736,90

35 941 961,,7a

78 845 862,61

Účet 018 - drobný dlouhodobri nehmotný rnajetek 223 406,- Kč, během roku 2Ot7 byl pořízen program na
veřejné osvětlení.
Účet OZS - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 223 406,- Kč.
Účet O19 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - územníplán 370.000,- Kč.
Účet ozg - 67 245,- Kč oprávky k účtu019, zůstatková cena 3o2 755,- Kč.
Účet OZt - stavby, k37. L2,2017 účetnístav43 564 5L8,74 Kč, přecenění budovy kempu na reálnou
hodnotu, cesta ,,kolem Hlavatých" Pístovice
Účet og!. - 9 859 344,-- Kč oprávky ko2I, zůstatková cena 33 7o5 L74,74Kč,
Účet OZZ - samostatné movité věci a soubory movitých věcí, k 3L"I2"2OL7 účetnístav 3 5O1 1O2,-- Kč.
Pořízen štěpkovačBarakuda za cenu 18]- 61_6,00 Kč.
Účet osz - L23L262,-- Kč oprávky k účtuO22, zůstatková cena 2 269 84o,-- Kč
Účet OZa * drobný dtouhodobý hmotný majetek, stav k 3L.L2.2OL6 3 939 695,37 Kč. V roce 2017 přírůstky:

Ozdrav,hospo.zvířat,veterinárnípéče -kotecpropsy,KnihovnaRačice -nákupnotebooku,Dílnyposypový vozík, kartáč, bruska stolníkotoučová,křovinořez, posypové bedny, Hřiště u fary - houpačka,
Obecní úřad Račice - mikrovlnka, panel u obce, držák na vlajky, kancelářská křesla, domovnítelefon,
nábytek do kanceláří, 2x telefon, vysavač, mobil, osvět]ení na stromek, 3x monitor, počítačDel], Hasiči
Račice - lana a sedáky, tablet, vybavení z dotace od JMK, Hasiči Pístovice - kompresor a vybavení JSDH.
Vyřazený byl-nábytek na obecním úřadě v Račicích,akumu]ačníkamna, hadice, chladnička, bruska, žací
stroj, duální svítilna, rozhlasová ústředna, hasícípřístroj, zácolny"
Účet OSg - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 939 695,37 Kč.
Účet 031- pozemky, stav k 31.12.2017 4 93O 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,.L2.2oL7 1 695 736,90 Kč.
Přírůstky: L924576,L5 Kč PD cesta ko]em Hlavatých, 254 1OO,-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" - 1" 924 576,L5 Kč, štěpkovač - 18]..616,-Kč.
Účet 069 - ostatní dlouhodobý finančnímajetek. Stav k 31,,72.2017 - 35 941 g51-,,7o,- Kč. V roce 201_7
nebyl žádný přírůstekani úbytek"
Účet rrZ - materiál na skladě, stav k 31,"L2,2a1,6 - L24 368,90 Kč. V tom materiál na opravy (vedena kniha
mater. zásob), pohonné hmoty dílny a hasiči, proúčtovánopodle inventarizace.
Účet rZg - výrobky, stav k 31.t2.2}t7 - 2 695,- Kč. V tom kniha Kapitoly z dějin Račic-Pístovic.
Účet rgZ -zbožína skladě, stav k 3L,L2.2OL7 - !L747,07 Kč. Vtom hrnky s motivem Račic a Pístovic,
puzzle obce, turistické známky a nové hrnky s motivem zámku.
Účet rgg - Ostatní zásoby, stav k 31,,12.2017 - L 593,24 Kč - tužky obce Račice-pístovice
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úvěry:
Účet 451 - dlouhgdobé úvěry. V roce 2011 byl přijat úvěr za úče|emdofinancování investičníakce
,,kanalizace a vodovod Pístovice - Okrouhlá 2" ve výši 3,000.000,- Kč. Skutečně byl vyčerpán v částce
2,9a7 "477,53 Kč. Úvěr byl sjednán bez zajištění, splácení měsíčně.V roce 2OL2bylo splaceno 315.0OO,- Kč,
v roce 2013 bylo splaceno 540.000,- Kč, v roce 2014 bylo splaceno 540.000,-Kč, v roce 2015 bylo splaceno
540.0OO,- Kč, v roce 2016 bylo splaceno 540.000,- Kč, v roce 2017 splac eno 432,477,53 Kč a poslední
splátka byla 20. 10.2Ot7 " K31. 72.2OL7 je stav na úvěrovémúčtu0,- Kč.
V roce 2OI7 bylo na úvěru na traktor splaceno 152,7L9,43 Kč. Výše úvěru 608 569,00 Kč. Doba splácení 48
měsíců. První splátka 1,4.L.2Ot7. Poslední splátka L4"!2.2O2O,
Stavy prostředků na účtechk3I"L2.2Ot7:
Stav prostředků na běžném účtuobce KB
Stav prostředků na běžném účtuČNB

6 12L 549,37 Kč
2 8o8 333,84 Kč

Stav prostředků na účtuHČ
52 925,09 Kč
Stav na úvěrovémúčtu
456 449,57 Kč
Depozitní účetse nepoužívá,mzdy za prosinec jsou účtoványjako v běžném měsíci roku
SchváIený rozpočet a objem rozpočtových opatření za rok 20L7
Příimv
Schválený rozpočet

celkem změna
Upravený rozpočet

3.

Dotace
Paskytovatel
Krajský úřad JMK

- Ministerstvo
Životního prostředí
SFŽP

vŠvr
-

Ministerstvo
životníhoprostředí
SFŽP

SFŽP

- Ministerstvo

životníhoprostředí
Krajský úřad JMK
Ministerstvo
financí
Ministerstvo
financí
Úřad práce Vyškov

Výdaje

15 427 200,00 Kč

+

14

Finaneování
842 500,00 Kč

2 953 000,00 Kč

+ 1 453 000,00 Kč

18 380 200,00 Kč

1,6296 200,00 Kč

584 700,00 Kč

) 1499 300,00

Kč

(-) 2 084 000,00 Kč

:é obcí Račice-Pístovice

účeldotace

účelový
znak

Výše poskytnuté Výše čerpóní
dotoce
dotace
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč

úz §glq

dotace přijde
v roce 2018
299 696,00

Neinvestičn í dotace -oprava
havariiního stavu sociálek MŠ
lnvestičí. dotace - štěpkovač,
Nosič a kontejnery
Neiv. - dotace -,,Šablony"Výzkum, vývoj a vzdělávání
lnv. dotace -zateplení obce
Račice 72

úzstt

Neinv, dotace - zateplení obce
Račice 72
Neinv, dotace - zásah JSDH
Račice mimo katastr
Neiv. dotace Volbv do ZK a Senátu PČR
Neinv. dotace - financován
voleb do parlamentu ČR

úztsott

16 940,00 Kč

16 940,00 Kč

úztqoo+

43 051,00 K

43 051,00 Kč

Nein. dotace na zřízení
pracovních míst
celkem přiiaté dotace

úz gsooa

úztssl+

194 283,65 Kč
1(

299 696,00 Kč

625 91]-,86 Kč (označeno v roce

2016)

UZ 98193

UZ9Bo7I
UZ 13013

Dotace v roce
Vratka t.2.2al7
2076
15 397,00 Kč
48 182,00 Kč
26796,40 Kč
125 00,00 Kč

112 000,00 Kč

1 359 780,86 Kč 908164,05 Kč
všechnv
ny dotace bvlv
byly za
zahrnuty
trnutv do rozpočtu obce.
obce, plně čer
čerpány a řádně vyúčtovány.
rozdíl je
Wúčtovány.Úřad práce rozdíl
ie dohad dotace za prosinec
2017" Nepoužité prostředky z neinv. dotace na financování voleb do Parlamentu ČR ve výši 21.385,60 Kč vráceny
na základní účetJMK dne 29.1"201_8.
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Dotace, příspěvky a finančnídary poskytnuté obcí Račice - Pístovice:

částka

Komentá ř

449 596,00 Kč neinvestičnípříspěvek MŠna provoz + odpisy majetku
299 696,00 Kč průtoková dotace od
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč

28].000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč

25 000,00 Kč

30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
13 000,00 Kč

11900,00 Kč

VŠVr

dotace TJ Sokol Račice
finančnídarTJ Sokol Račice
neinvestičn í transfer svazku Drahanská vrchovina
neinvestiční transfer svazku Drahanská vrchovina kompostárna a kompostéry
finančnídarSvazu tělesně postiž. Drnovice, z.s.
finančnídarPaprsku
finančnídarSDH Račice
finančnídar sDH pístovice
finančnídar Babské hody
finančnídar Martinské hody
finančnídarRybářský spolek SrdíčkoRačice z.s.
neinvestiční transfer Městu Vyškovu (přestupková komise)

1 368 192,00 Kč Celkem vydané dotace, příspěvky a finanční dary

Pokladna
Pokladna

obce:

HČ:

stav prostředků k 31,"L2,2O17
stav prostředků k 3I"12.2017

16

0,00 Kč
492,00 Kč

5. Stav účeIov,íchfondů a finančníchaktfu
sociálnífond
27 2O9;Rč
Stav fondu k3t.t2"20l7 čini
prosince
2OO7. Pro sociální fond nemá obec
Obee Račice-Pístovice má zřízený sociální fond od
zřízený samostatný účet.Prostředky z fondu jsou použity na stravovánízaměstnanců a uvolněných
zastupitelů, na odměny a dary při životníchvýročích.

6.

Mateřská škola Račice-Pístovice, příspěvková organizace
Zřizovatelem Mateřské školy Račice-Pístovice je Obec Račice-Pístovice" Neinv. příspěvek
zřizovatele činil v race 2Ot7 430.000,- Kč na provoz a L9.596,- Kč na odpisy dlouhodobého majetku
(konvektomat, sporák, kuchyňský robot).
Příspěvková
organizace

Mateřská škola

Rezervní fond

86 343,00

Fond odměn
1,

Rezeruní fond
ze zlep, výsldku

24 832,00 K

56 050,10 Kč

Neiv. Příspěvek na
provoz od zřizovatele

449 596,00 Kč

Výsledek
hospodaření celkem

17 834,50 Kč

Příspěvkové organizacijsou na základě schvá]eného rozpočtu/rozpočtovéhoprovizória zasílán příspěvek
na provoz a opravy. Ročníúčetnízávěrka příspěvkové organizace sestavená k3L.t2.2077 schválila Rada obce
dne 21.2,2OL8.
Součástízávěrečnéhoúčtujsou výkazy příspěvkové organizace. Do všech příloh závěrečnéhoúčtuje
možnénahlédnout v kanceláři obecního úřadu.
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7.

Hospodářská činnost
Obec vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a souvisejícínáklady:
- autodoprava
Hospodářský výsledek běžnéhoúčetníhoobdobí z hospodářské činnosti činil- (-) 1 440,64 Kč.
Podrobnější údaje o hospodářské činnosti jsou uvedeny ve Výkazu zisku a ztráty za rok 2O!7,
který tvoří přílohu závěrečnéhoúčtu.

8.

Zpráva o rnúsIedku přezkoumá8lhg§podaření obce za rok 2017
Přezkoumáníhospodaření obce provedl KÚ JMK ve dnech 9" - 10.5.2018. Plné znění zpráva o
provedeném přezkoumání obce za rok 2Ot7 je přílohou k závěrečnémuúčtu"Připřezkoumání
hospodaření obce Račice-Pístovice za rok2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky"
Při přezkoumání hospodaření za rok 201-7 nebyla zjištěna žádnázávažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodařeníúzemního celku do budoucnosti.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
- podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
O,L7 %
- podíl závazků na rozpočtu územníhocelku
4,04%
- podíl zastaveného rnajetku na celkovém majetku územníhocelku 0,0O%

9"

Seznam příloh závěrečného účtu
- Účetnía finančnívýkazy Obce Račice-Pístovice sestavené kgt.12.2o17
- Účetní výkazy VtŠRačice-Pístovice sestavené k3L.L2,2O17
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
5 celým obsahem závěrečnéhoúčtuvčetně jeho příloh je možno se seznámit v kanceláři obecního
úřadu v době úředníchhodin nebo na webových stránkách obce www.racice-pistovice.cz
Návrh Závěrečnéhoúčtuobce Račice-Pístovice schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne
usnesenlm

V Račicích-Pístovicích
24,5 "20IB
Ohx Račice-Plstovice
Račice čp. 72
ó83 05 Raěice-Pígtovicc

lČ:(tUž9?249

Pospíšil

Návrh závěrečnéhoúčtuje zveřejněn na elektronické desee na webových stránkách obce
www. ra ile Bi§t ov c e". cz.
i

Cesta:

hltpl&gtee-pi§l9y§e.gz

W,

ťlřední

deska

vyvěšeno: 24,5.70L8
sňato:
na elektronické desce vyvěšeno: 24"5.}OLB
z elektronické desky sňato:
schváleno v zo dne:
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