
Pokladní kniha (denft)
o pokladní kniha za období 1112016 od č. l6-701-00207 do č. 16-70I-00225
Příloha rozvahy
o k30.9.2016, k 31.12.2016
Rozvaha
o k30.9.2016, k 31.12.2016
útetni doklad
r č. 16-007-00004 ze dne 4.1.2016 o zaúčtování předpisu pohledávky na účet 315 na

, místní poplatky zaodpady a ze psů ve výši celkem 78 300,00 Kč
Učtový rozvrh
. na rok 2016 v účetrím programu
VÝl<az pro hodnocení plnění rozpočtu
o k 30.11.20I6,k31.12.2016
o do qikazu byl rozpočet naveden ve schválené podobě
Yýl<azzisku aztráty
o k30.9.2016, k 31.12.2016
Dohody o provedení práce
o Dohoda o provedenípráce ze dne 1.7.2016
o Dohoda o provedení práce ze dne 1.4.2016
o Dohoda o provedení práce ze dne 4.1.2016
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
o Pracovní smlouva ze dne30.3.20l6 včetrrě platového qfměru ze dne t.tt.20l6
Smlouvy a další materiály k přijaúým účelovým dotacím
o neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s koniáním voleb do zastupitelstev

Icajn ýZ 98193) ve qýši 19 900,Ó0 Kč, příJem zaúčtován na položce 4ll1 včetně
Úpravy rozpoětu, celkové výdaje ve rnýši 9 854,00 Kě, watka ve výši 10 046,00,00 Kč
, zxlánazlúČtu CS,a.s. dne 16.1.2016, kontrolačerpéni a uznatelnost výdajů (doklady,
faktury, BV, cestovné)

Smlouvy nájemní
. ze dne 28.9.2016 na pronájem nebýového prostoru budovy čp. 40 na st.parcele č. 4l

zaročninájemné ve výši 1 200,00 Kč
o zveřejnění zráměru ode dne 17.6.2016 po dobu l5 dnů
o ZO schválilo ďle 16.9.2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)
o směnná smlouva ze dne 3.3.2016 s městem Polička na pozemky bez finančního

vyrovnání
o zámér zveřejněn ze dne 7.9.2015 po dobu 15 dnů
o právní účinky vkladu vznikly dne 10.3.20l6
o vyřazeni azařazeni v evidenci majetku účetním dokladem 16-007-00007
Vnitřní předpis a směrnice
o směmice o poskytování cestormích nahrad
o vnitroorgantzačni směrnice pro vedení účetrrictví
o směrnice k ťrnanění kontrole
. Časové rozlišení nákladů a qýnosů
o opravné položky k pohledávkám ,

o ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji
o podrozvahaa evidence pro zpracovánípřílohy účetní závěrky
o směmice pro provedení inventarizace majetku azávazktt
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