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Knihovna Petra Bezruče v opavě, příspěvková organizace' NádraŽní okruh 27, opava, IC 00318574

Závěrečná inventartzač,ní zpráva z prÓvedené inventarizace majetku a závazků
Knihovny Petra Bezruče v opavě, příspěvkové organizace

zarok2013

t. Inyentarizace majetku azávazki KPBO byla provedena dle ustanovení $ 6, s 29 a $ 30 zákonaě.
5631199I Sb.' o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 27012010 Sb., o

inventarizaci majetku azávazk:ů, arcvněžnazák|adě vnitropodnikové Směrnice o inventarizaci.

Inventarizační komise (dále jen IK) byly sestaveny a jmenovány ředitelkou organizace Mgr.
Zuzanou Bornovou dne 23.10' 2013. Jednotlivé IK pracovaly ve složení předseda a člen IK, a
to podle jednotlivých míst provedení inventur - středisek. Členem IK u fyzických inventur je

osoba odpovědná za majetek a u dokladových inventur účetní odpovědná za lnventattzační
poloŽky. Předsedou IK u fyzické inventury byl zaměstnanec z jiného oddělení nebo pobočky, u

dokladové inventury pracovník účtárny.
Ústřední inventarizační komise (dále jen UIK) byla jmenována ředitelkou organizace Mgr.

Zuzanou Bornovou ve sloŽení : předseda UIK Helena Tenglerová, členové: Zuzana Valentová,

Bc. Miloš Bednařík..

Termín provedení inventartzace byl stanoven podle Plánu inventur na rok 2013 viz příloha č'2.

Inventarizace majetku a závazk,il v KPB v opavě byla provedena k okamŽiku sestavení účetní

závěrky, tj ^ k 3 l 'I2. 2013 jako periodická inventarizace.
Místo a rozsah provedení inventury je Knihovna Petra Bezruče v opavě včetně všech jejich

poboček a oddělení viz příloha č. 3.

Způsob provedení: Skutečné stavy majetku a závazki se zjišt,ovaly fyzickou inventurou u

hmotného majetku popř. nehmotného majetku, dále dokladovou inventurou u závazki a

pohledávek, popř. u ostatních složek majetku, u nichŽ nelze provést fyzickou inventuru.

Dnem zahájení činnosti IK byl 4. listopad 2013 a ukončení invenÍarizačních prací včetně

zpracování Závěrečné zptávy UIK 31. leden 2014,

Rekapitulace zjištění z jednotliqých inventur:
- Ústřední inventarizační komise projednala jednotlivé inventurní soupisy a dodatečné

inventurní soupisy tak, jak byly předloženy podle místa a rozsahu inventury.

- Úir konstatova|a, že nebyly zjištěny žádné inventatízačni rczďíIy a skutečný stav

maietku azávazků souhlasí se stavem účetním.
- Úrc konstatovala, žekinventurním soupisům nebyly přiloŽeny žáďné zprávy a podněty

směřující ke zlepšení péče o majetek např. potřeba oprav a rekonstrukcí.

- Nebyly zjištěny žádné negativní zjištění jako například nedodrŽeni termínů podle Plánu

inventur, nepřipoj ení podpisových záznamů apod.

- úr projednaia návrhy na vyŤazení hmotného i nehmotného majetku podle podkladů

predlózenych jednotlivými IK a souhlasí s vyřazením majetku z důvodů uvedených

v návrzích na vyŤazení, RovněŽ projednala zápis likvidační komise a souhlasí Se

způsobem likvidace majetku vizZápis z jednání likvidační komise ze dne23.1,.2013,

- Archivace inventurních soupisů a inventartzačnich materiálů se řídí vnitřní normou -
Spisovým a skartačním řádem KPB v opavě.
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6.

7.

Návrh na lypořádání inventarizačních rozdílů: Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Úry v závěru prodiskutovala uloŽeni a nakládaní s knihovnickými regály, které byly v závětu
roku 2013 na pobočkách v Kateřinkách, v Kylešovicích a na olomoucké ul. vyměněny zanové.
Původní knihovnické regáIy byly převezeny do skladových prostor hlavní budovy knihovny'
Budou nabídnuty ostatním příspěvkovým organizacím Statutárního města opavy a dalším
knihovnám k moŽnému využítí, ÚIK konstatova|a, že původní knihovnicke regaly jsou velmi
opotřebované, zastara|é a zčásti znlčené"

Závěrem ÚIK konstatovala, Že inventarizace KPB v opavě k3I' 12.2013 proběhla podle všech
platných zákonů' směrnic a vyhlášek, týkajících se inventarizace mqetku a závazků a schvaluje
výsledek inventarizace majetku azávazkiKPB v opavě'

V opavě dne 30. Iedna2}I4

Inv entarizační komise :

Předseda: Helena Tenglerová

Členové: ZuzanaValentová

Miloš Bednařík Bc.
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**š*=",....-'t---*í-Statutární zástupce:

Mgr' Zuzana Bornová, ředitelka Knihovny P. Bezruče v opavě

Přílohy:
- Plán inventur na rok 2013 podle Směrnice o inventarizaci
- Rekapitulacezůstatkůinventarizovanýchúčtů
- Seznam inventurních soupisů
- Přehled majetku k 31. 12' 20l3 (přírůstky' úbýky)
- Zápls z likvidační komise KPB v opavě



íni;iov,l !:: : fp:;l.t"e,l Jn"dvl!
. :: ,' " ....-----'

.i.]'.'aŽ" 
l: ' .Á.. ,*. 1

l'- 'sr r

?.!}.t ldtkrrpitulace ziilitafků inve*tgrin$1,nných účťů k3t. 1?' 2*13 v KPs{}

l Jrxr:t č \jÁ...!', 'iF+'' l'}Č*tní st*l'

Stav zjišlěný

i:}ve:1láíiz.iť i

l*ventarizaČn í

rr:z-d Íl

il:3 i)00 r Dloulrodobý ilehmotnr.. mai*Lek : 3rfi {ll.{i{i I 368 4l1,00 u

iliri00{1 Drob, dlo.rlririlb rrelrnrot. rrraietek 144 '181.4il 344 48 t.40

02I 000l DHM -:rem*r,it{ nai. Sttciova 37 (}S2 57 ],00 :} 7 ó*2 5? : -i}t}

íIi2-g0l'J !Igs}9gg!ij&tfiil']+ÁeJf}-_ " 9 7.:? q'$"'Jll
Drrrlr r|inrrhrtrlh lrrrrotn* n":;rip:gtrt ! 5 5ť}0 6í}lt''l i

0 752 038.?0 i 0

s soo oor.-ul- _- 
0ults uuO t I Drob. dlouhr-rdb. irnrotni

{i3: 000l ] Unrčlecká rlílit 14:000'0Ů l l4: t]*c-*0

t;{.}: *{i{}l I (lstatni ma!*i*k 
"-

.at. rvidenci
l lJ 0i]íj l ! M*teríál na sklndČ '- t'

''' _ / Jqll (tl ;r{_ iair Itl , _

1"}1't? i"\fr

I ui '11.00 lu: -ll.0u
i]:ir,il l:l15l.ll

],lt G.l ls i l}čEnÝ ir**: ilrRlvl ] l i3I ť}5l"76: l 1]l 15l.7s

:43 0.t l2 ! tjčet ]:KSř u KB
. 1 t íl 1íl 1

;*: i]0*i i Pakladna
?{r j 0003 ] ťCS záloha

64:03,00
0!1 ll ílntl' | /','',].' . 'l','1.rrlt*'|c l ]ó ]()().0(){l-::Y"'-ll:::j]"r -'1v.::--*._*---.--*r-"' - "1 *---: _; ;;;'

i ló 299.Gil

; l'1l O{j{i] i Zálohv . dodi:vattlé iČasopis1. I + i 0].tJrJ l4 l í:5.00

l:|00U1 :z.3var.$(r!Ud.l\i]tťlť) 
-._: ..i].]U-]]..,(] Í Jl+čj '/U

l ;-t r *uiir : ;'-:t*Ět!ry-ll:L:'pq-í!li*:r}-'*- i ;'} ll-l!ll0-]*''-jl l l|p.0{)
{a! r\r\^a l

'-1]] 
utt[J-]'{a1-Ť*"l.n*uj -:-p!e*:.:]Íi.Ég1-".''"''"."'''

IRQliJnnI lR()]iJ()íJ! ru/ _?_' ir

j ry! i!1 |{i*$!**" .*'!lElř':::s4rqÉ9*-tt"t.i 5 887.0#

.{EjÓiU.ň.. ]55hl(l.8: 0

:,,+tt.i,,i' :,r.rtr.uol 
-0:

23 013-2?

:i) I ji{}.5fi

99 500.G{} ;j l$ U lUJ l 1'itvi}ái( ?-q!šj!rj]:t1-:p9lq][ $o tnfl nn

j?{,t01{}.í ]Závrizk osli:*i i i0fi.*# i 100,00; {J

-,-r--*."i.9is.Ů0i ustt'*ti iJ
i:{_qr0s_
i.,s$!r"
l'trír 0) l l

rl ťl clrodor.é s**Í"r: n i

1-LlLtVY*l r Los$4 _"

s OSSH

79 999.{iil 0

I t 9 717.0{} tl

zrlr;rv*| nniištirr'a:ln l rx Á?* n0
*--,il-# --*

s7 1)t fifl
28 ó28.{is

se ;q.*irt*v*t. poj iíť*vrran': 57 223.(i0

s__ql_.0.'

ifl"t íii].q.l

is8 (}(}0 I

Dqr\ rp zar iqlc ť.irrltoq| i i .\ / / j j.Ul) s7 ?3:.00

-.*- T;il,q,qq
--- - ---g"ilq

"'---.-.".-?*__ t



$*enam inventur*ích s**pisŮ - re*apitulace za stĚgdiska - ro* 2013
p.í:*ha i( inventáÍiáačfií tprávě l(nihovny Fetra BezruŮ* v opav&

č'u'/slred 4 "14 za 3d 11 :elk*Ín
37$6257 t.*# 3766257í

g?.2 oo"ť.}n{ {l. AA7?{ 1 1 3T$$31 2369554,7 33422.3 8SS71B.{ 411133 *406: It)33Ul,ť 1 576541 9792005.
028 atq?'{ ? Ed 448063,27 1 054823,2 423962,1 3 1A1?EA A lUZJrU.ZČ 4S1il6,5 7373S3.05 269468.t 1B18é7.8c 5'l 1032.6't 4 1 934.1 1 1 ffqán 5408{94.r

N nÉ? 107634.96 31615,1 40196,7 30s58 17o7 17248 66't 5 41251 .S6 zt 4Ó 38444 {92$?9.4t
*32 Í 14UuL t4?*ilí
n4 1481$3,*{ . lannaa 1 36*421

U /ěě.5L 2268t 1,4 117670 353?S9.!
cslkem 33170!09.55 $4-t{73.$3 1461 9$$.3 $97224.83 45889{$.Í 33?579.5fl {5?249.S tt$8$"7 17"Ífi375'65 ?20016,7 2941 $S.8f 23?50Í0,57 44682.1 1s7ř9?{ 5521 9441.6i

a
r
N
.'i
,,{

021 37$S2571 376S257*
0?2 9s2001,50 &8775,3 }Jíil5J I 23fi95S4,7 at *aa a

I JJUOO 899718,4 411193 A/ í|.A 1
1 576541 97920S6.d

028 ??{at 1 {E cd*0s3.27 10s4823,? +rJltol, I J 74':353,4 2023S#,?* 3*6926,8 4510S,5 7373S3,05 269468.2 181847.86 6.1 1 n?? É1 41S34.1 1 18940 54$34B{.S
onl '}Jáí í"vL 1n?ff.{á a6 31615.1 {+u 1YO. / l7s? 1 7248 73294.2 4't 251 ,96 ÓŽ A4 38445 492$73.4e
fl3? l4Ž**t
n{ t 148163.00 1 3$841{
018 ě / ĎU.5L 22681'l .4 .12Řar 3.5$2S9.*

cÉ|kem 3S1 7*1 09,55 s44473.53 24$1 S69.3 s9722{.83 45SS94$.S 237$?s.sÍ 457240.8 91S88.7 1 71 0375'6Í 720016.7 2$41 58.8r 232SS*0,$7 *c$82.1 í 8759?f ss21s441"6t

f,l
fi

m

02í 37562571,0r 376$il$71
9$2ff01,5t s8775,3 23És5M,7 qaÁn1

1 33066 U 899718,4 4'l 119: 84063 . Ř1^EA1 375ts38.i
02* 34474"í 'ss 473149,27 .A1Čfi4{ a 420764.1 3 675524.6 {ulJt}u,tal 267213,2 0 laaA 11 fir 459354,; 2AB74B.8S 3979S4.85 4't s34.1 I i rY{L s50060$.43

JlocJ.uu 110341.S J10UV,3 39{ 16.7 17$7 38{1$.S 291 93 39423.96 2748 aaÁÁE 485S1$.fl2
147S0!

n{1 148133,00 *364421
018 0.c0 226811.{ 1 1 7670 34448:.4

celkem 3tl s01 3s,ils 672166,s3 2*44$S1.S š$3246'83 452311S,7 zJ / 5í slsl' 41659{,2 0 174H84.55 9089S2,7 *02Ů04.8$ 82191il,81 44682,1 { p?EoaÉ 55255730,84

r*rdí|' i*v. 1oiltÚ'ss 27793.Sf -1?327,41 -3978,00 -b}s16.íU 0,00 "4064t,6 -91688,70 360d9,00 1$$946.0f 10784S.0C 't 14SSS.7f il,** 0,0t s$289,il

$ez*am [rv*nturnich ##ilffis - reha$it*Jl**s za KPBO - rok 2*t 3
Pi]|ole k inv**lari:aČnírptáv& Knihovíly P*t.il Bezruče V spavs

{U

oo
{o

{

(F)

3
@

c
>Č

!

g

{u

il
o

název Č. íič{il 31.1?.?012 ceNkem ce11*m ťélkeÍn
D|or:hodooÝ hmotnÝ maielek. budow 376S2571.0 tl

Dlouhodoby hmolnv naietek I tj zz 97$?005.4 97S2005.4 -39961
DrobnÝ d|ouhoťobti hmotnÝ maietek 02s 576226*.91 M084E4.8 5408494.S 55Úo608'43
Dťedmětv oDerativní evidence l $ÚBB71.1 Ž 49Ž679.4? c9t679.d? -7064 S{ ÁfEfi1n f,'
B|*u |*cd ob* i:r.::olntj m aie1*k - ltult' nň*#rrt 032 *d:0**.Oil 14?000.oc
D|ouhodobÝ nehmotn'í maietek iJl.l l UrU í Jl 'UU 1 3SB4?1 .00 {ana'Ťt 

^*'fvÝt4 
1'w I Joo.+ť l .uL

Dra**Ý d}**ir*d*bri ne|:rn*tnÝ maielnk 018 3444S1.4{



Knihovna Petra Bezruěe v opavě, příspěvková organizace, NádraŽnÍ okruh27, opava, |Č oo318574

Plán inventur na rok 2013
dle Směrnice o inventarizaci

Ve smyslu zákona 563/,1991 Sb., o Účetnictví a prováděcího předpisu - vyh|. č.27012010 Sb., o
inventarizaci majetku a záv azkÚ stanovuj i tento p|án inventu r'

článek l.
Plán inventur - hmotný majetek

1. Prvotní inventury hmotného majetku pro inventarizační po|oŽky (Seznam inventurních soupisů -
inventarizační po|oŽky hmotného majetku) uvedené v pří|oze č. 1 tohoto P|ánu inventur budou pro

daný rok (tj' 2013) zahá1eny dne 4. |istopadu daného roku (tj. 4' 11,2013) a ukončeny dne 13.

prosince daného roku (tj. 13' 12,2013).

2' Rozdí|ové inventury hmotného majetku pro inventarizaění poIoŽky (seznam dodatečných
inventurních soupisů) uvedené v pří|oze č. .1 tohoto P|ánu inventur budou pro daný rok (tj.2013)
zahájeny dne 2. |edna roku nás|edujícího (tj.2. 1,2014) a ukončeny dne 17. |edna téhoŽ roku, kdy

by|y zahájeny (tj. 17. 1. 2014).

3. Zahě4ení činnosti inventurních komisí pro inventarizační po|oŽky uvedené v pří|oze č. í tohoto
P|ánu inventur je ke dni 4' Iistopadu daného roku (tj. 4. 11.2013) a ukončeníjejich činnostije ke
dni20. ledna roku nás|edujícího (tj. 20. 1.2014).

4. Prvotní inventury k inventarizačním po|oŽkám se zahajují k uvedenému termínu z důvodu
dostatečného časového prostoru pro zpracování inventurních soupisů. Rozdílová inventura se
bude týkat přírůstků a Úbytků hmotného majetku případně dok|adů k proÚčtování inventarizačních
a zÚčtovatelných inventarizačních rozdí|ů.

článek II.

P|án inventur - ostatní inventarizační poloŽky

1' Prvotní inventury pro ostatní inventarizační poloŽky (Seznam inventurních soupisů
inventarizační po|oŽky ostatní) uvedené v pří|oze č. 2 tohoto P|ánu inventur budou zahájeny pro

daný rok (tj. 2013) dne 2. ledna roku nás|edujícího (\.2. 1.2014). Tyto inventury jsou

povaŽovány za inventury sestavené ke konci rozvahového dne a nebudou k nim prováděny

rozdí|ové inventury (nejedná se o hmotný majetek). Jedná se o provedení dok|adových inventur'

Zpracování soupisů bude ukončeno dne 28. |edna téhoŽ roku, kdy by|o zahájeno (tj. 28 1. 2014),

2, Zahájení činnosti inventurních komisí pro inventarizační po|oŽky uvedené v pří|oze Č. 2 tohoto
P|ánu inventur je pro daný rok (tj. 2013) ke dni 2. |edna roku následujícího (\.2 1.2014) a

ukončeníjejich činnosti je ke dni 31. ledna téhoŽ roku, kdy by|y zahájeny (tj. 31 . 1. 2014).

3' Veškeré inventarizaění a zúčtovate|né inventarizační rozdíly musí být proÚětovány k datu

zpracování Účetní závěrky.



Č!ánek Il|.
!nventarizaéní zpráva

1. Inventarizační zpráva pro daný rok (tj. 2013) musí být zpracována do 31 . ledna roku nás|edujícího
(tj. do 31 ' 1.2014). Podk|adem budou Invtjntarizační zprávy za jednot|ivá střediska (zodpovídají
předsedové lK), které před|oŽí Ústřední inventarizaění komisi (dá|e jen Úl11za daný rok (tj.2013)
do 31. |edna roku nás|edujícího (tj. do 31, 1.2014).

článek lV.
ostatní ustanovení

1. Při inventarizaci majetku se postupuje d|e Směrnice o inventarizaci v Knihovně P. Bezruče v
opavě, která je Účinná od 1' 10' 2011.

2, Č|enové inventarizačních komisí jsou povinni postupovat d|e vyh|ášky ě,.27Ot2O,10 Sb., o
inventarizaci majetku a závazkŮ a d|e Směrnice o inventarizaci ze dne 1. 10, 2011. Za tímto
ÚČe|em jsou povinni se s oběma předpisy seznámit. IK je povinna seznámit s touto normou a
závaznými vzorovými tiskopisy všechny členy inventarizačních komisí (dá|e jen IK) do 4. |istopadu
daného roku (tj. do 4. 11.2013). Č|enové |K, včetně předsedů budou mít kdispozici informace
spojené s inventarizací a související dokumenty prostřednictvím e|ektronické poŠty a svým
podpisem poté potvrdísvé seznámenís těmito dokumenty.

3. K zajištění inventarizace budou jmenovány inventarizační komise d|e závazného vzoru, ktený tvoří
pří|ohu č. 1 tohoto Plánu inventur'

sEzNAM pŘílort

1. Jmenováníinventurních komisípříloha č. 1
2. Konkrétní plán inventur pro rok 2013 pří|oha č. 2
3. Seznam inventurních soupisů - inventarizační po|oŽky hmotného majetku pří|oha č. 3
4' Seznam inventurních soupisů - inventarizační po|oŽky ostatní pří|oha ě. 4

V opavě dne 23. 10. 2013

Zpracov a|a: Va| entová Zuzana, vedoucí ekonom ického Útvaru



Pří|oha č. 2 P|ánu inventur
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P|án inventur Knihovny P.Bezruče v opavě pro rok 2013

lnventarizaění zpráva bude zpracována a před|oŽena
ředite|ce knihovny do 31. 1. 2014.
Zodpovídá: Ú|K

V opavě dne 23' 10,2013

Zpracov a|a: Va|entová Zuzana, vedoucí ekonom ického útva ru
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Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace
|{ádražní okruh 27 , 7 46 01 opava

Tel.: 553 714 005, Fax 553 7II 206
E-mail : okpb@op av a.cz, URL : http ://www. okpb. cz

Zápis z jednáni likvidační komise ze ďne 23. 1 . 20|4 :

Přítomni:
Helena Tenglerová' Mgr. Zuzana Bornová, Zuzana Valentová, Nataša Šlosárková

Byly projednany předložené návrhy k vyřazení majetku Knihovny P. Bezruče v opavě, dle jednotlivých
návrhů dílčích inventurních komisí a vedoucích oddělení a poboček zarok2013.

PředloŽené návrhy navyÍazení dlouhodobého hmotného majetku (DHM) z roku 2013.
- Inv' číslo 3671 Kopírka Minolta EP 1052, pořizovací cena 42 578 Kě
- Inv. číslo 3682 SQL Servet .| TZ,poŤizovaci cena 980 806'70 Kč
- Inv. číslo 3683 Klimatizace ASY 9AS, pořizovací cena 57 246Kč

Vyřazovaný DHM je účetně odepsán s nulovou zůstatkovou hodnotou.
Návrhy navyÍazení DHM (celková hodnota 1 080 630'70 Kč) budou zas|ěny zŤizovatelí (SMo) ke
schválení (viz. ZÍizovací listina KPBO).

. Inv. číslo 3688 PC COPE 233 MIX, pořizovací cena 39 967,20 Kč. Majetek je účetně odepsán
s nulovou zůstatkovou hodnotou.

Celkem hodnota vyřazovaného DHM za rok 2013 v pořizovacích cenách j e I I20 597 ,90 Kč '

Předložené návrhy navyiazení dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) zarck2013:
- Inv. číslo: 3736 - SW Lanius v poř. ceně 64145,- Kč
Vyřazovaný DNM je jiŽ účetně odepsán s nulovou zůstatkovou hodnotou.
Návrh navyŤazení DNM budou zas|ány zŤizovate|i (SMo) ke schválení (viz. ZŤizovací listina KPBO)'

Likvidační komise rozhodla DHM a DNM nelikvidovat aŽ do rozhodnutí zÍizovate|e.

Komise dále konstatovala' že pÍed|ožené důvody kvyÍazení majetku (DHM' DNHM,DDHM, DHM
v oE) jsou oprávněné a souhlasí s vyřazením majetku z účetní evidence v pořizovací hodnotě.

Fyzickálikvidace neupotřebitelného majetku proběhne podle typuvyřazovaného majetku odvozem do
specializovaných sběrných dvoru (míst), ekologickou likvidací (Dolní Benešov).

KPB v opavě, NádraŽní okruh 27 l Te|.: 5531 7 |4 005' tel' fax: 5531 7 |I 206 / e-mai|: okpb@opava.cz, URL: http://www.okpb.cz



Knihovna

Mgr' Zuzana Bornová, ředitelka KPBO : =šs:::::::x(příkazce operace) 
...Ě.{j.L

Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organ izace
Nádražní okruh 27, 74601 opava

Tel.: 553 714 005, Fax 553 7II 206
E-mail : okpb@op av a.cz, IIRL : http ://www. okpb. cz

Hodnota vyŤazovaného majetku : (viz příloha)- dlouhodobý hmotný majetek (DHM) celkem: I 12O 5g7,90Kč- dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) celkem: 64 l45 Kč- dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNHM) celkem: 8 788,50 Kč- drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) ..ik.- :346 |74,A7 Kč- drobný hmotný majetek v operativní evidenci (DHM oE) celkem : 9 008 Kč

Předsedkyně komise : ^ \,/ /
Helena Tenglerová : ...... ,.H:,I.j-:'..

(správce rozpočtu) ''- ,-Ž
Nataša Šlosarková . .'..'.Kr *=-,.:}.

KPB v opavě, NádraŽní oktuh27 / Te|.: 553/ 714 005' tel. fax: 553/ 7|I206 / e-mait:okpb@opava.cz, URL: http://www.okpb.cz


