
Návrb závěrečného účtu obce Rícmanice za rok 20l7
y souladú se 2ákoheú é 25'a/200a sb.' a řolpoi|a|ých pr@illlech úÍnnich rozpočtú neřejňuk oba

Rimanjce nóvh zóýěreúéha úč|| abce za rok 201?

s'd1,] Kon€.ského 68' Rícneico ó64 0]
P|óvíJMd: ab.c Í)mni saňospniEý celek
Pž'ednél činnaýi: slÚoveno piedpisem. zá&on č' ]28,000 sb'. o Óbcicb

Roaahaýi deh : 3 |, 12'2a|,1

I. orq.nizační struktuřa

stručná st.uktur! úř!du.
slařosla: Mgť' Libor slabý od l0'l]'2ol4
x'./" oócej neíi volena pBvonoc Řdy lTkoná!á íďoía obce
Uředník obechiho úřadt Bc. Petn Katolická Dis od 7'7.20l5
Úče|hi ÓbŤhiho úřadu: Bc. Evavalná od l'7'2ol5

Zrstupitelstvo:
srařoýa: Mg!' Liborslabý od ]0'l l,20l'1
MlsloJt4loJra: lvo KÍistet od l0'l l'20]4
zaýupjlehrýoobce:7členůodl0.ll,2014(lng.LenkaLišková.EvaolešoÝská.Bla.taKoutskí'
Meř' zdeněk Álex4 Filip Švúce a íaÚsla. nh|oímsta ťše Uvedeni)'

Ko,trolní ujbor od I0']1'2a]1
. předsda MgI' zdeněk Alexa
. ěl €nové Ine' LeoŠ hbíček.Ing, Jfu Mataq JÚ Klineš.lng' JosefDenel

Fihahč,í Ýjbor od l 0' I 1'201 ]
. předsedkyíě EÝa olešovská
. ěl€nové lng' sino@ Ma]{ líg. Petra Koúská, Ing. Leota Lišková. Dagnď ElŤenbergeÍo!á

> obec Ricnmice má ziízenu Jedlottu sboru dobrovolrých bsiěů Ricnmice.
' obec není členem ádného sdružení a neúčfuje o sdružených prosaedcich.
> obec má lodll 2'82 % ve spol €ěnoíi KTs EKoLoolE s'r'o' . ltlad ve ríši 50 000'.Kě

(odstňňovÁíi á sep&ace komÚálního odpadu).
> obec není plálc€n DPH'
> obec eá vybudovďou Ýodovodnj sil' a k&ali2ačni siť. ve spolupláci s Dobrcvolným

svazken obci vodovody a tanalize Bilolicko byl lybudoýÁn hlawí karhlizční sběÍač
mpojený @ cistiňu odpadíich vod v Bilovicich nad svilavou' Dokonúené vedlejši větve sitě



l'Úalizcc byly vloŽc!' do hospodařeni Dobrcvolnému s!Žku vodolod' ! kana|izace
Bilolicko. pÍoÝozovalelem vodolodu a kanaliáceje však vÁs. a's'. obec nevybirá mi vo.!né

Z!!z!g!l!c!!!!DĚ
obec má zijzenujednu ylaÍni piGpévkovou or8anizc' škohkého typu - Malelská ško]a Řhnjbice,
okes Bmo - veíI{ov. ptíspěvková oreanizace. klefri Zahájila Fovoz dne l.j'2008

obec Řicnznic. iet| €n €n dlou dÓbroýÓlný.h svlzků ob.iídí|eDso):

Hlavniú ptednělen čimoýi Dso Čsnýije budováni a údžba cyklostczk' JiŽbyly v]budovány
cyk|oslezty Bno.obřďy. Bilovice í' svi|avou' l/r Janulové stezky" a dalši cyk]ostezta Hády -
ochoz ob.c Rícmmice vÍ.20l7poskytlapňspéveknaDnmpiirody.plovohináuady.ůdřb!a
provÓz ctkloíezky ve túši l8 500..Kě
Komenlái k záléreěnénD účtu doblololnéhÓ ýa,ru obci Čsnýiza r.20]7je piilohou'

' Dso vodoýody a kaúllizlcc BíoYicko (dále Dso v'k)
slúek v'budoval po Č|enské obce cislinu odpadních vod v Bilovicich nad s lavÓu, obec !|oži|a
předlíacim prctokolem E dne 29'ó'20l0 hlavní kána]izačniřad avodovodni siť do hospodaieni
Dso vodovody akmlizace BilovickÓ, pte!Ód schlilen d.e 4'j.20l0 usnesenín k bodu jednáni č,
l0 na ]8' Zsedáni zo' ProvozovaIelem zúíá!á i pro Dso vodovod'v akmalizace BilovickÓ

Komentái k závčrcěnénu účfu dobrovolnéhÓ slÚku obci vodovody a kanalizce Biloyicb u r'

zÁvůr.čnÝ účet za Dředchozi rok2016:
záVěrečný účetÓb.é za fuk 2016by]íhvá|en zo dne 23.6,2o17 na zasedániŽaíupitekivá obce Úsnésénim
1r.11 2V2017 podbodémč' 11

RozDočtoyý výhled:

RozDočtovi výhled bro obdob' 20t9-2020bvlDrcjednán na25'zasedáni Zodne l9 12' 20]?
schváIen usnescni m č' ],].25/2017 Ďod bod.fi é' 3

RozDottové Droýifunun Y roc.20l':
vioce2017obechospodďila do 2]'6'2017. podle pralidel lozpočlo\ého provizolia' které
sch!álilo zo na svém l8' 2aed]'ní dne l9,l2 20l6 usnesenin3'].'l8/20l6

z |'uajů .ozpoau budou h|aei!' běžné ýýIaj. ja1"o iÚch |ouočloýj.h prruE.ilÍ|i' ýýdaje ho
p,oyq' nulhé op|aýy a údrŽbu obecního naje|tb splfutr úýě|ii dle Pkl,'jcl' shlvý o nýěru.



> D.budouzÍoQočtuh|azel!ýýlajemnqrucoýnnéi,ý.ýičaíahcepřechózejícído|ok,
20I7. přédchozích |oků o zabe4ftiehé př^lušújni Šnlo"ýani o dílo neboobj.dnáýkafui'

> obec bude poskr,loýal přhPěý.k sýé př^pěvtoýé o.ga zaci - Ma|.iské škole Řkfoanie -
,a úh|adu ýťške|,Čh kjich pro9oa,íeh nókladn'

./ Vidaje jed,oniýjEh |ozločloýlch poto\,oÍt' lle,é h.ú ra ý|aú přÚhi! pok|!l! z
obdržerlch dďa.í nebo pií'pěý*ů' nejsou oneenr ],Bihál,íh č.4ú,íh, čeryó"í je
ui.no ko"kÍé|Úíni podnú|kahi poskll,nlé doloc! nebo pihpěýku.

schYaloÍ'.ý rozDošél:
Rozpočcl obce byl schvá|enZo dnc 2],6'20l? najeho 2I. ̂ edáni. usDescnim č'12'12, - 12/2017 ood
bodom č' 12 iednánia loté bv|neorod|ené rŽéosán V D|né o|atné lozoočtová sk|adbě Óro rÓk2017.

zá l J ln im i  UkťateI i  Io/ÓÓ . '  o Io  naš l  L :eh|  |edno IL  i soL
> ,a ýruně pííjnů - položk! Pro da]ioýé příjn! a obd|že"é dola.., ?ofug.ďr pru oslohí

Iedo,ioýe i kdpilliloýé přÚn!'
ž na sl hě Údaji paraEnh Pfu běžné i ktr?ilúlaýé ýidaje a polož}a i.s33I paLJ ] I I

iř^pěýéh no yoýoz přhpěýkÓýé organizaei Ma|eřské škole Říchoki.e.

zněnvrozDočtu:
zo deleeovaIo na slarostu obce pravono c pm vádé l 7fo ěn} rczpoč tu u j ednod ivýh závÚn ých
úMlelů na zaedáni č 2 dne l5,l2 20l4 lsneseninr ó' 8 8.2/2014 pod bodem č.8 a ro v!ásledujiciú

. kažď! je.lholliýj z!'ýazrj nka@lel ý ěóýi piÚhú, ýýIajů o JinaBoýóní fuaoúu hnže bj,l
uě"ě| núinlilně do ujš. '0 Úa0 Kč'

. zněn!polož.^ ý rdfr.i zo,zÚih |Aaza|.h b.zoh?ťni.

zaýnphels.vo si y!^h|az"je p iýÓ scnýabýa|toué |o.počloýi opaltekí Pfuýedené 9 konpe|.nci
s1ar6l]] na nejbližšíh zoýddní zaýnpí|elsrfi Aohdléh' po ?|oýe.le,í rozpočloýého opllř.ní
ýa slou a j.jIho snučného odúýod,žhí' kté|é lze p0da1 ús|ň.

cť||em bJ|a \ .oce '.0|' Í'ř\edena:l'.ii Io/po.lo\d op3| PÍ



RekaDi tuhcezDěDaDlDě. i rozDočlu t  řoce l0|7

8 881700 3 000 8 384700 9156559
2 179 000 7204O 2254000 1397106

t5 200 3s 2oo
1373600 1360331

11655 200 394300 12549500 12 459 146
- r8335

Přijmy (e keň po konso|daci

7 552 7AO 390500 8 4!3 2oO J O75 aso
I037 500 3 534 000 I 904 043

10590200 1337000 LL97J  200 3979393
. r8335

Výdaje ce Iem po ronso|ldaci 3  961553

3115 zněn. íavu |n'l'pb*ř ná účlé.h
3123.D|ÓUhodobé přijaté pújčené 233000 238000 z3J 574

31Ža Uhruzené sp|át|ý d|ouh pll'pů]čék 1303000 1 303 000 -L 3019J'
3901.opér'Ž pén'účtú nemai.'.har Pa V ro 0oo

1065 000 .572300 -3 479 253

Kon.ítář k bo5Dod'ře.íY řoco 20t7

' Rozpoó€t rbce sloíčiljako přeb}tkový. pieb}1ek ve výši j 4'9 tis' Kč (2]8lis'Kč splátly
pújček. 2 425 tis' KÓ nárust ploýředků na bekovních účlech, l ]02 tis, Kú uhreené splátky
pújěek+ jhtiny úvčru kanaliae )

). D3ňové Ířijmy Ye ríši 9 ] 56 tis. Kó vzoslly oprcli piedcházejicímu mku o 97] tis.Kr

ve ýši ] 50 000..KÓ. Uz00'5l Heičta Ekofutlkce
vevýši l2ó09.'Kó,Uz]400'l.NIdotace.hasiči
ve Úši l48500'.Kč soulÚ.dol' vzúJMK
ve výši 200 000' Ki Uz00j63 Nl dolace vize budoucnosti
Ye výši ]6 000'. Kč.UZ l4]3l.Nl dolace Jlelú. knihoÝny



SFDI:
Dotre 426 000..Kč' Uz9ló28 přthod Ná NÁ!3i
Volby 201? : 2,1 091.- UZ9807l

' výd.jc rozpočlu 8 96l !is' Kč, ploti přcdešlénu lotu P Týšily o 879lis'
> xlpirÁbÝó ťd.j. činily l 90.1lis. Kč' v pílblhu toku probita]y zejnéna tylo invcstice:

r]budÓýá.í plechodu v obci Na Náýsi, ' úptÝy konunilaci' ná&up tomúnál' syp'če.
budováni 6úvky stuky. úpmva EkodvoE

> v. fitr.ú.ov{úI íebyla pňjau v !úe 20l7 půjč*o Úijioá linančoi \i!oňo.'
di|. byly v r.20l' 3p|{eay úvěry:

úvěr Čs. *&alie€: splátka v€ výši l l 27 tis.Kč
. pdjčka sFŽP.l@a|i4e : l75lis' Kč

> tl6pod.ř.Úí obce by|o íejúc ovliq'ěío Úšc aiňovÚýni iívesticeni. kcé byly !
Iďošnim 'oce hleny z 'ozpočfu ob.c' dále sP|Álky úvěru a půjčky'

Příloha: Údaje o plhěňí fo'Počlu přÚ'nů' |ýaii a o .ldlši.h íihakč,ích operacích ý plhlk členě,i
Padle rozpočloýé s*ladb! jrou obsažeh,ý Přílaze ě ] 'výeFIN2.12M''kle|ájen.dilnou
$dóaí 7Jjýě|.ě"óho 'ilhl.hce Rí.nani".4 |.A 20l7

I|I. EosDodáření DřísDěvkové oř€tnizace

N&ev: Mat.řsk{ !lo|t ŘIcí.nic€, 0|116 Bmo . Ý!!kov, Í'řI!p&ková orsaIiz.c.

lčo] 7583]53l

výnosycclk€b: l' 745 l56.i2 Kč
Ník|rdycelkem: l' 745 156'12 Kě
H6podářskýyýs|ed.k 0'00 Kč

v M. 20l7 byl lEst'1nur obci fucmÚie přis!ělek na pDloz ve liši 'Í]o,ooo,.Kč. v f; 2ol ? byla
čerpÁna z MMibo fond! oÍgÚiae částta l€ \ýši 857l.22 ía iljradu móty' Hv jé 0. v mc.
20l7 nebyl pořizen dbunodobý hnot]lý Dajelc( '
Hv nebyl k€ dni sest.venj ávěEčnéno účtu obce shvól.n - budc scbvalován na vcřejnén bedáni
spoluseschváleninlvérkypřlspěvkovéoÍBaniaceafok20]7vleminudo30'6'20l8'

Iv. Bankovní účtv r fondv:
d be.v !..' u (sJ't' číllo tj.l5o.l43'9,1|800'



Počnďni Ša\ ba.komiho ú.lu t l'l'20l7 4 809 660'77Kč

zňéna ýdu bakkaýhiha úclL ja obdabi | :a ] 7

KoIeč.Ý staÝ účru k31'12'Ž017 6' l24500p| Kč

p4!í!4!p4!.ú!9t.!@ !4z!L:/

> Třctí bálkov.íúčet u cNB č.2006.l23196dý0?10'

770884J6Kč

Po.áleÓni ía\ bantowiho k l'l20l7 0,00 K!
zh.hú ýdvu bÚnk^nihÓ ii.| zu oblab |' :a]7 +426a0a'00 Kč

426 000'00 KčKoÍellÝ ý!l ú.lu |.]!.|2.2017

' obec mÁ ziizenjeden peněžú fold lond oDřav Ntovébo dontr č.n.221 !! dhšttrim
ba!kon im účtU š '  20s|7|$2q/B00 DÓ  f ÓÍdJ  n ' i .Í|  \qJ|  iťdno l . i ! |  n jem. '  mésjčmip 'a|bm|
l 5..Kďm2 na zBU obce a odtud jsou Prostředty Přeposi|ány na úěel fondu opra!'

22r

Počneéni ía\ banlowlro ( l'] ,]0l7 62995l ' '16xš
z!,éna sldu bankaýníha účlu za období r' 2017 |, ' +149j2'80Kč

Učcl.u9 0200.',Počátcčli í.\ tondu!! k r.l'20l7| 19.|850'!4 Kč

+Příjmy:

Uťe'4 la0]0 l  T\o lba Fo po i 'ía\  k  | ' ] ]0]7 2ó5707.]jKč

Piispe\ek od fujjenniků. ''Tvoóa iondu UpÍdÝ'': ]5]?|5 '00 Kč

úrokJ na ban}ovnim úČlu: 32ó.70Kč

Učer l l9 020| !3r.r2 '20I7 5t9 7d9,0J

- výdaje:

Učet .ll9 02] l cea|jni Fo pÓč, ýav k l'l.20l7 165 245'00 Kč

pize HP'LonÍo]a kÓ||ů gpa|ceÝ,pop bM|a |0 055,00Ké

Učet 4!9 021l k3l.l2'2017 | 76 200'00 Kč



Ps + PřÍn! . výd.jc = Ks Foodu opra\ (]1q 02t'| s38199'27Kč
Kob€nbi zůí'l €k Dn účlU 2]6 0200| s38 399'27 Kč

v. Př€hled dlouhodobého maietku:

Tabulta lekapifulujici poěálečni ýav' pohyby a l'oncěDý ýa! majelku k 3l.12'20] 7

slav účtú 4l9 sou ói na íav banty a sla! úĚlu 236 k 3]'l2.2017

a22A
021

0320

021
021

021
256 526 10

021



422
422

537 55192
422
422

2 23203542

Přebl €d ' PozEMKÚ k31.12''017

RLKAP.LTULACE DLE ANALYTICKÝCH Účt j

vý}ó* PoDÍnU ú oM PoDt!! Kě

02* EsNi rczle-sÚúÁfui

03* oF!h, zAl]NY. ttP, RlNt(-sWÁNi
0r!0 ÓRNí, ZevDY,T1P, RYENiÍ



;ói ,ó3, 'á i

oR\Á, zÁBuDY'!TP,R!BNií-zÁsTÁlNi PFÁVo
oRNÁ, zABmDY'TTP,RyBNií-viČN. BŘ.MEŇÓ
zEtAvĚNÁ P@A sWÁNi

zBrďéNÁ p.Óclq-tÁsTÁvI1 PPúvÓ
zB:AvĚNÁ PloclA vĚc!. BÁJMENo
OStANi FZIW SUBNi

REKAPTTULACE DLE

ó;";i;;i;;il;;;;;;i; ú;;)'óói'š;.

DRUHU POZEMKU

cc|ková yýněÍ! l.stri půdy: 126.216 n2 * 51'.Kčliz = 1.191.732fK.
(v hiíorickýcb enÁ.h.elked 479'8j6'99 Kč).

Budo!ať 'p '68  obe ln idůn Učot02l02 l0 6107 5r0,00
z'í'r.Dé budoD co|k.n. 6 307 510,00



l dbu | t " F l . pÍ ' u .p . ' d . ' n ' ' ' 3 . ' po | ' J b )9 \ . ' n ' ' ' $d ' " \n .odo ' ' dobe | ' o ' 4e l u I J |  ' 220 | -

02B

DoHM aÝeed, býv ío 3,býv Uad

02B
312927.24

627 517 39

stav DRoBNEHO DLoUHoDoBf, Ho MÁJETKU:

Př€hl €d a Dobvbv RoZPRACovANÝcH INvESTrc:

Tabulka EkaPitDlujici sta! @2pÍacovú)'ch inveslio k 3l l2']0l7



oo31

oo36

co|kovÁ bodíol! ro.prucolalich inleltic n! ú.le(b0]2 urI či!í | 7ÓÓ 742'00 x..

vI. cizí Drostř€dký. úvěrv a Důičkv:
ob{ ná dloubodobý úvěr u čs' a's' přijatý v rocé 20 l5 na poňzeíi doplněni kanalizace v obci'
splálky úvěru jsou pravidelíé' něsičÓi' ! obdobi od |edna 20] ó do prcsince 20l6 v€ ýši 30 000..Kč
a v obdobi od ledna 20l7 do 3l.l2' 2025 včelnějsou splátky v€ ýši 9j 888.90 Kě'

Úroto!á seba plo pmi obdobi PlafuÍi uokové seby čini l '9 %' obdobi plarnosti úrokoýé seby
je pBYidelné a jeho délka je 5 let.

v rcce 2014 byla uvřená sn|ouva o poskylnui podpory re státního fondu živobiho prosúedi ČR
Ý rámci oP€ráěniho pÍogffu zivolíi prcŠtředí č' l2l3I35l úrcčenou ápůjčku ve výši l 402 ]'9.89
Kč' úrcčenou Íočnj úíokovo! subou l% na a]rci .'Řicmeiccnophěni kmaliace obec Řjcmaice
spláci londu apújčené finmčni pmsťcdky ve čNnlebich s'|íkách po 35 0ól.00 Kč do uplaceni,
přičenŽ PMi splílabyla uhl&ena k 3l'3'201ó'



ci2ipronředkr -přeb|ed čeřpáDíaJplálet útěřú a pújč€l (t ce|icb Kč':

Půičk\  !o !kýro\ ' íé núi .mn i t l  bv lo\ iho  domu č.n '22 l :

obcc spláci ÚŠe uvedený hypoléčni úlěr na pořizeni bytového domu. Talo část d|uho!é s|úbyje až
dÓ úp|néhosplacenj úvérusnr|uvné zajištěn! posk}ŤolániD půjěek od náiemniků býového domu.
Jedná se o nevhodné řešeni situace a nevhodně uavřené sm|ouvy s nájeňniky. n.boť obrc piijaté
pDÍiedky od nájemnikůjiž nikdy nebude vncer. ale q1o pňjalé prostředky se na konci snrluniho
váanu Zpočtou do kupíí cenyjednol|iq1ch bl|ú' ve skutečnoíi se ledy nejedná o ávŽek. kerý by
obcc mBe |a v budoucnu sp |ácet. Pň zahm uti těch to půj ček do výpo ětu ukaztele Zdlúenoíi obce
by doš|o k jebo DŤaznému z}Esleni,

v Íoce20l7 se tak slala piijmen rczpočtu obce suna 2]7 426.00..Kč Kone.ný íav celkové !ýše
pújéekposkýnuýcbná jcmikyb lovéhodonuk] l ' l 2 ,20|7čin i  l |  6 l8  826 ' ó0Kd '

vII. Přeh|ed Doskvtnutých DřísDěvků a dotací v řoce 2017:

Přebhd poskylnuýct příspěrkú a dotaci v.oce2017 (v ce|ýcb Kč):

Učc| pújčky výše půjčkr
k 1.1.2011

k31.12.20r6
půjčl'f

Pnjčka sFzP t7tr0t,00i  121691.89
3,2016

] |26 ó66,809 013 33 i .20
l /20 l ó

5 000
5 000

spono\n| [|ub fucňm.e 20000
20000
20000

oRA ET LÁBoRA ó000
Záldadni lkola Blb\ne fud s!nJlou Nein!eýjdni nák]J'ly z ziitt 204 000
Male řská Ško la Rícn&i ce' pfispěvková 400000

PÓdi| ía proloz. nákladech svazku l8  500
18 900

Pňspé\|.r obcúům Ř'cmm c 29100

Poskýnuté píspěvky byly poúázány ve schvá|ené !ýši s poŽlda!'kem Předlořnhyičtoýjni .



VIII. vYúčtování |iú.nčních Dřostředků k€ státnínru řozDočtu. státním
fondům a rozoočtům kÍaiů:

Ix.Inventaňzace maietku a závazků k 31.l2.2017:

Dne20.l2.20l7bylvydánsÍlrostouobceMgI.Liboremslab)tnPláninventunarok20l7'
Inventaliu ce se řidila nitňi sDémici o proved€Di inlenl&izce' lyzické inveltury byly a]rájeny
4.1.2018.

x. zDráva o r,Ýs|edku Dřezkoumóní hosDodařetrí obce za rok 20!7:

2ÁVĚR zfRÁw o VÝsLEoxU PŘE2rcUMÁJ{í flospoDAŘÉil|

PřipřézkoÚmáníhospodaieňiza rok 2017 nebv|a zjiíěna Žádná skutečnost' kter' bymoh|a m|t negativní
dopád na hospÓdářéniúzénnihÓ c€]ku v budoucno5ti'Aud]torka neuk ádá nápravná opatřeníaŽávauné

Pilloha: zpróva ňěóvisléha aldiloru a Úsledfu Přezkounóhi hospo.|aže.í za rak 2a 1 7'

Č rJz Postýovlte| úč.l obdrž€n{ dotace

I 00361 200 000,00 0,00 NE

2 00222 JMK elekEonizce lnihony 16 000,00 16000,00

l 98071 24 091,00 ]8 ó88,00 NE

vÉ.lovfu dotr. JMK |ana|]zice 1457500 1402 t80,01

5 0055t VyU.lorm dolÍ..H6iCIa tt0 000,00 i50 000,00 ANO

6 91628 vÉctováni doIee prechod Na N.vsi 426 000,00 NE



xI.InÍoŤmac€ o účetních metodách a obecnÝch účetních Žásadách:

. obs Ricmmice úěfuje y souíavě podlojnóho účotíicei ! plném .ozsanu.

. obe ŘicnÚice zplacovává! vede účehictvi a veškerou asendu irřadu na prcermu MUNIS
Tnadl veške|é výstupy z úéehictvi. včet!ě úěelnicn dcniků a hlavní knihy fualllické
evidence. j sou tedy v clcktonické lÓm ě.

. o ásobách účluje obec zpnsoben .'B'..
t ceniny vede na účtu 263 xLq
t zálohy poskýnuté účtuje obec na úětech ] I4 s pňs|Dšnou úalttkou. PÍoúčtováni áloh do

ná*ladú je úětorláno po obdržcni danového dokladu,
. ZálohypiijaléúětLÚeujejichpňjetinaúčlu]24xx'Jednásepiedevšinozilohynaslúbyod

nájeniiků br1ového dohu' které jsou Vyú.tová!ány následujici mk po obdržení všech
danových dokladů a zá|ohy na lodoměry od oběmů pn Žizo!áni plipojek na vodu'

t obec Rícmmice účfuje pořizcni drobnébo hmobého na.jetk! (dále DDHM) od 5oo''Kě do
40'000,. Kč věetně a drobného íehnotného na.jelkL od 2000' Kč do ó0.000''Kě vÓelně'
DDlIIVI pod hJe'ci obec vede ! opeÍativni evidencina podrozvahových úěl{b'

. Z6lavený majekk je evidován odděleně od najetku ueaíaveného s pomocj čisla
orgMiaéního na piisluŠnén nrajelkovén účlu'

. obec mápodrcaanolou evidenci v !iŽZchycujc]
> DDEM pod bm.ici-tj' v pořizovacj ceně do joo. KÚ Ýede v opelativni evidenci na

podtozvaho!é účlu 9xtxx. Analyika jednotliťch účfu tl'jadřujc mhtěíí DDHM.
> DDHM nořízeDý v příspěvkoYé orga.izaci obcc a dloubodobý hÚotný mljct €k Y|ožený

do bospod.řeli Dobrovolnénu sváztu obci vÓdovody a kanaliace Biloyickojeelidován v
poúo^'Že m účtu 90] lánalýickém členěni'

> 7Ás|Ňníp|áýa hodnoty zastaveného najclku d|. omiěni uledmých !jednot|ivých
zástavnich snlouvách jsou zchyccňy na podrzvahových účLech 982 xxxx' KaŽdé áýavni
snlouvěje pi'řŽen smoýatný účet'

> věcú biemen& 2 nic hŽ j e obec opÍivnéÍ á. j sou ach ycovány na úětu 95 1 xxs v oceněni
ýmoveíém snlolvou o zízeni púlaodpovidajicimu věcnému břemeíinebo pokud nenj
oeíě.i Ýe snlouvě uvedeno.je kudé ltcné břcmeno oceněnojednohě hodnolou ]0'000,.
Kč'

> DÁl€je ý lodron'aze účfuválo o podmitrěných pohlédávká.h a 2dÝ!zcícb'

Pžíloh! ziý:ěfečkého nč14 ob.e (isou ne.líln,u souědýí úýěrcč"iho účlu obca:
, Údah a pt,ěhi|o|poau při,,ů' |j,.lajú a o dalšíchJinančhi.h oPefuďrh I Plněnl

č!e4ěnípodle ro:pačla|é skladb,jsaflabsaž.h,ýPřilr:e č ] yýkaz FIN2.I2 M
2) zpfuiýa o \ýs]edku Pře.Li,frlihi hÚsp.Llařehi 1 ruk 2a 17
J '  KohPh l | i ,  k .  ^"raa .nh ú' 'h  JabÚahího ' \o :kuob '  i I  a '4 r .o  i ' ' n ]
1) Kú!n|óř k z^,éredénl účl| dob,oú]hého sýd:ifu obci yo!lav./! a k,M|jzau

Rí|oýicka za r' 20] 7



Ddlšíň pÓd|da.leň Pn sďtMní ziýěrcěného úěÍ,:
Inýd|ďirue k2 d,i 3j ' 12. 20l7' Rodaha k j l.l2.2017
uita, ziskn d zť|Ú t J 1' l2)0l7 ' Áfullll.kl maha k 3l l2'20]1'úikizdýérkaFhPelbýi
o.Eaniuc. Ms Rima"icz 4 mt 201?' apis} z jedndni zúIupi|elfua ob.e Riňd\i.|

v Mcnanicich óÉ 25'5.2018

zveřejněno !a úřednl dese

vy!ěš6ol lq.s ,2DiB

a elektlonické útednl d6ce:


