
ostatnístavebnictví práce v bytěstavebnictví práce v bytě

d r o b n á  ř e m e s l a  -  o b c h o d  -  s l u ž b y

ostatní

Roco

doprava a montáž po celé ČR zdarma

Roco IV

doprava a montáž po celé ČR zdarma

Rico II

doprava a montáž po celé ČR zdarma

Vegas záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z paměťové pěny

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Daně - Audit, a.s.

 Diskrétní nabídku s kalkulací ceny zašleme obratem!
Najdete nás 2x v ČR na adresách:

Dobrovského 1121, 563 01 Lanškroun, Trojanova 12, 120 00 Praha 2
Kontakt: tel.: 602 112 777, e-mail: info@dane-audit.cz, www.dane-audit.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ON-LINE

Veškeré služby včetně jednání s Finančními úřady jsou smluvně garantovány

Za výhodných podmínek, smluvně se zárukou, 25 let zkušeností!
� Vedení účetnictví nebo daňové evidence, DPH a mezd 
� Daňové poradenství a všechna přiznání v ceně včetně xml dat pro FÚ 

a OSSZ
� On-line přístup do účetního systému i do zpracování účetních dat
� Daňové a účetní poradenství pravidelně přímo v sídle Vaší fi rmy
� Zastupování na FÚ, řešení daňových sporů a příprava na 

kontrolu s e-auditem
� Zajištění auditorského ověření účetní závěrky i dalších 

auditorských zakázek
� Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti

a hodnota celé společnosti
� Přeměny a vklady do společností (odštěpení, sloučení, rozdělení,
    převody jmění...)
� Převody činnosti a majetku z OSVČ na společnost,
     omezení rizik podnikání

DAŇOVÉ   PORADENSTVÍ

PRÁCE GEODETICKÉ
Ing. Milan KRSEK
Panská 1492 - Společenské centrum

516 01 Rychnov n. Kn.
tel./fax: 494 533 623
mobil: 602 460 689

e-mail: geodet.krsek@iol.cz
www.geodet-krsek.cz

Daniel Václavek & Jiří Makalouš 
Novostavby a rekonstrukce

PROVÁDÍME:

Tel.: 737 356 777
daniel.vaclavek@seznam.cz 

SÁDROKARTONY
FASÁDY

ZATEPLOVÁNÍ STAVEB
ZEDNICTVÍ

MINERÁLNÍ PODHLEDY
SÁDROVÉ OMÍTKY
ŠTUKOVÉ OMÍTKY

PODBITÍ (FERMACELL, OSB, PALUBKY)
MONTÁŽ PODLAH

A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

l bytové prostory
l venkovní i vnitřní nátěry
ROMAN HONSNEJMAN

Mokré, V Lípách 30, 517 71 České Meziříčí
tel.: 494 661 303 po 17.00 hod.

605 128 209, www.obecmokre.cz/honsnejman
e-mail: malir.honsnejman@seznam.cz

Podorlické trhy
                      

Motoristické burzy
                      
                      

Kalendář termínů sobotních trhů
Pro rok 2015 areál SK Přepychy

24. 10.   31. 10.     7. 11.

pro motoristy




