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A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není
omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka mění účetní metody pouze poku dojde z důvodu změny zákonných předpisů ke změně zákonů, vyhlášek a
ČÚS v souladu s aktualizací metodiky JMK.
Účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odpisování. Za rok 2012 vykázala díky této nové metodě na ř. A.I. Odpisy ve výši 209
tis. Za rok 2013 vykázala na ř. A.I. Odpisy ve výši 193 tis.. Za rok 2014 vykázala na ř. A.I. Odpisy ve výši 234 tis. Kč.. Za rok
2015 vykázala na ř. A.I. Odpisy ve výši 309 tis. Kč.. Za rok 2016 vykázala na ř. A.I. Odpisy ve výši 321 tis. Kč..Za rok 2018
vykázala na ř. A.I. Odpisy vevýsi 429 075,21 Kč.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701 - č. 710 a metodiky JMK.
1. O zásobách není účtováno
- zásoby a drobný majetek se oceňují pořizovací cenou
2. Dlouhodobým majetkem je: dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek.
- dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně, o odpisech se účtuje čtvrtletně.
Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou majetkové složky dále uvedené, jejichž ocenění je vyšší než 60 000 Kč v
jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok.
Software (účet 013) - bez ohledu na to, zda je nebo není předmětem autorských práv, a to případě, že je:
a) nabyt samostatně, tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění,
b) vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky
hardware.
Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý nehmotný majetek, (účet 018) tj. majetkové složky, jejichž ocenění je od
7000,- a nepřevyšuje částku 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než 1 rok.
V souladu s § 11 odst. 7 Prováděcí vyhlášky nepatří do DNM zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje,
návrhy propagačních a reklamních akcí, ISO certifikace; a dále software, který je součástí zařízení (technologií), jež bez něj
nemohou fungovat aj. Z vlastního rozhodnutí pak není v obci do DNM zařazován technický a energetický audit, lesní,
hospodářské a povodňové plány a plány povodí.
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí
Pozemky (účet 031), Kulturní předměty (účet 032), stavby (účet 021), bez ohledu na jejich pořizovací cenu, Pěstitelské celky
trvalých porostů (účet 025). Bez ohledu na jejich pořizovací cenu.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022), popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž ocenění je vyšší než 40 000 Kč c doba použitelnosti delší než jeden rok, včetně předmětů z
drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.
Zda se jedná o samostatnou movitou věc nebo o soubor věcí, rozhodne účetní jednotka vždy podle druhu a způsobu použití
majetku. U souboru věcí bude vždy zajištěna detailní evidence o jednotlivých složkách souboru
Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, (účet 028) tj. movité věci a soubory movitých věcí, jejichž
ocenění je od 3 000,- do 40 000 Kč včetně v jednotlivém případě a doba použitelnosti delší než jeden rok.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek /DDHM/ s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou nižší než 3 000,- Kč.
Tento DDHM se účtuje jako provozní výdaj přímo do spotřeby na příslušnou analytiku účtu 501 z dodavatelské faktury, nebo
z pokladního dokladu.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného (účet 044) a hmotného (účet 045) majetku obsahuje v
průběhu účetního období náklady, případně výdaje nižší než 40 000,- Kč, ale která v úhrnu za celé účetní období může splnit
podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.
Pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek, který není bezprostředně po pořízení uveden do užívání, případně u kterého vznikají náklady spojené s
pořízením účtujeme důsledně přes účty skupiny 04x (041 -Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a 042 - Pořízení
dlouhodobého hmotného majetku), na které se účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů
spojených s jeho pořízením. (Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho
pořízením, účtujeme přímo na příslušné účty účtové skupiny 01, 02, 03). Na základě dokladu o uvedení majetku do užívání
zaúčtujeme na účty skupiny 01, 02, 03.
Ocenění dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se oceňuje v souladu se zákonem o účetnictví:
- pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen + náklady s pořízením související
- reprodukční pořizovací cenou v případě bezúplatného nabytí nebo když nelze zjistit vlastní náklady, tj. cena, za kterou by
byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
- vlastními náklady v případě majetku vytvořeného vlastní činností, přímé a nepřímé náklady související s výrobou (při
ocenění vlastními náklady bude vždy přiložen postup promítnutí přímých a nepřímých nákladů do ceny)
- u souboru majetku v případě kulturních památek či předmětů kulturní hodnoty se použije ocenění dle § 71 odst. 2 Prováděcí
vyhlášky č. 410/09 Sb., tj. ve výši Kč 1,-, (fixní cena, pokud není známa pořizovací cena), či součtem PC či reprodukčních PC
všech jednotlivých věcí tvořících soubor majetku.
- reálnou hodnotou se oceňuje majetek určený k prodeji, v souladu s § 27 odst. 1 písm.h) zákona o účetnictví
Ocenění souboru majetku se provádí podle § 71 Prováděcí vyhlášky č. 410/09 Sb., tj. zvýší se o ocenění věci do souboru
dodatečně zařazené a naopak. Vyjma případu ocenění souboru majetku ve výši Kč 1,- (viz výše), kdy se ocenění celého
souboru majetku při jeho změnách nemění. V souladu s § 55 Prováděcí vyhlášky nejsou součástí ocenění dlouhodobého
majetku a technického zhodnocení zejména: opravy a údržba, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do
předchozího stavu, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky, nájemné za stavební pozemek, náklady na zaškolení
pracovníků, náklady na vybavení majetku zásobami, náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku
vzniklé po uvedení majetku do užívání.

Má-li účetní jednotka majetek oceněný fixní cenou (podle § 25 odst. 1 písm. K) zákona o účetnictví), jeho ocenění se
nezvyšuje o technické zhodnocení provedené na tomto majetku.
3. Opravné položky se vytvářejí k účtům majetku v případě přechodného snížení jejich ocenění v účetnictví, prokázaném na
podkladě inventarizace majetku. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Výše
opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku, k němuž je opravná položka tvořena.
Opravné položky jsou vytvářeny zejména za účelem opatrného zobrazení rozvahových položek k datu účetní závěrky. Pokud
pomine důvod pro snížení hodnoty, opravná položka se zruší. Opravná položka má pasivní nebo nulový zůstatek, tvoření
opravné položky na zvýšení hodnoty aktiv je zakázáno. Při likvidaci /rušení/ opravné položky je možno účtovat jen do její
původní výše, účet opravných položek nesmí mít aktivní zůstatek.
Při tvorbě opravných položek postupuje účetní jednotka podle § 65 Prováděcí vyhlášky.
Řídí se přitom těmito závaznými pravidly:
-Dojde-li k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku účetní jednotky, účtuje se o tomto účetním případu bez
zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 10% snížení hodnoty tohoto majetku.
-Opravné položky se nevytvářejí u majetku, který se:
-oceňuje (podle § 27 ZoÚ) reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou) např. cenné papíry, deriváty apod.
-oceňuje ve výši 1 Kč [podle § 25 odst. 1 písm. K) ZoÚ].
-V případě majetku, s výjimkou pohledávek, se tvoří opravná položka ve výši přechodného snížení hodnoty tohoto majetku.
-V případě pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané
pohledávky. V případě, kdy jsou již k 1.1.2010 pohledávky více jak 90 dní po splatnosti, vytvoří se opravná položka ve vztahu
k období do 31.12.2009 zápisem 406/194, neboť jde o změnu metody.
Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného účtu nákladů (556) 1x ročně k 31.12., s
analytickým členěním pro daňové účely (daňově účinné opravné položky, daňově neúčinné opravné položky) . Protiúčtem je
příslušný účet majetku .V rozvaze se opravné položky vykáží ve sloupci korekce příslušného účtu majetku.
Snížení popřípadě zrušení opravné položky se účtuje opět prostřednictvím příslušného účtu nákladů (556).
Klasifikace pohledávek:
Účet 311 Odběratelé
Na účtu 311 Odběratelé účetní jednotka evidoje tyto pohledávky:
Z veškerého nájemného
z vyúčtování služeb k nájemnému
z prodejů majetků (dlouhodobého, drobného dlouhodobého, zásob včetně dřeva, zboží)
z volných smluvních vztahů (dodávky vodného a stočného, vstupné, služby sociální péče sjednané smluvně, kopírování,
poplatky kabelové televize a telefonní, věcná břemena atd.)
z pohledávek za obyvatelstvem vzniklých způsobenou škodou
z náhrad pojistných plnění
z příslušenství k těmto pohledávkám (smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení)
platby za použití sportovních zařízení (krátkodobé využití)
veškerá plnění v souvislosti s reklamou
další pohledávky z volně sjednaných plnění
Účetní jednotka nebude tvořit opravné položky dle zákona o rezervách dle §65 (odst.4).
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Na účtu 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti bude účetní jednotka evidovat tyto pohledávky:
ze správních a místních poplatků
z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad
z plateb za odebrané množství podzemní vody
z úhrad dobývacích prostorů a vydobytých nerostů
z pohledávek za obyvatelstvem vzniklých z veřejné podpory (vratky sociálních dávek, vratky darů, grantů, dotací a
příspěvků)
nájmy hrobových míst
Obsahově jsou vyjmenované pohledávky vymezeny Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
Účetní jednotka nebude tvořit opravné položky dle zákona o rezervách dle §65 (odst.4).
Mimo ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. Nebude účetní jednotka tvořit opravné položky k pohledávkám:
Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky
Pohledávky za státními fondy, regionální radou, dobrovolnými svazky obcí, Národním fondem v případech, kdy tento účet byl
využit jako účet náhradní do doby rozšíření směrné účetní osnovy nebo vyjasnění účetních postupů.
Pohledávky z půjček z fondu rozvoje bydlení (zajištěné).
Zajištění tvorby opravných položek
Je nutno zajistit:
Sledování jednotlivých položek pohledávek, u kterých se budou tvořit opravné položky podle jejich splatnosti (i rozděleně
podle případných splátkových kalendářů), tzv. časovou klasifikaci pohledávek.
Opravné položky k pohledávkám dle §65, odst. Budou vytvořeny k rozvahovému dni (31.12).
Opravná položka se zruší, pokud:
-pominou důvody pro její existenci (např. v důsledku úhrady) nebo
-pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela,
4. Účetní jednotka neúčtuje o žádném fondu
5. Časové řozlišení:
- »Použití účtu 381 - náklady příštích období

Tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Zúčtování
/rozpuštění/ nákladů příštích období na příslušný nákladový účet se provede v tom účetním období, s nímž časově rozlišené
náklady věcně souvisejí.
- prostřednictvím tohoto účtu rozlišujeme nájemné dle smlouvy placené předem na část dalšího roku (v původním roce se
účtuje 381/231, v roce následujícím se rozpustí úhrada nájemného do nákladů operací 518/381), dále např. předplatné na
časopisy (381/321 a v dalším roce 501/381 ).
- prostřednictvím tohoto účtu časově rozlišujeme vyšší první splátku /akontaci/ dle platebního kalendáře leasingové
společnosti. Částka akontace je zaúčtována na 381/231. Z účtu 381 je měsíčně přeúčtována poměrná část leas. Splátky do
nákladů na 518.
Kromě leasingu se prostřednictvím účtu 381 účtuje rovněž pojištění majetku a automobilů. Až na výjimky (např. nájemné)
se takto časově rozlišené náklady odúčtují nejdéle do čtyř let.
»Použití účtu 383 - výdaje příštích období
Pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud
proveden.
- účtuje se takto nájemné placené pozadu operacemi 518/383 a v dalším roce 383/231. Dále se zde účtují prémie a odměny
placené po uplynutí účetního období.
- prostřednictvím tohoto účtu účtujeme časové rozlišení úroků z úvěrů, které patří do příslušného období, ale část z nich je
uhrazena až v období následujícím - 562/383 a 383/231.
»Použití účtu 384 - výnosy příštích období
Pomocí tohoto účtu se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším roce /letech/. Jejich zúčtování do
výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisejí.
- takto se účtuje nájemné přijaté předem, přijaté předplatné, a to operacemi 231/384 v běžném období a 384/603 v období
následujícím.
»Použití účtu 385 - příjmy příštích období
Zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly inkasovány a nebyly vyúčtovány ani jako pohledávka, které
však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. Sem patří provedené, ale dosud nevyúčtované /z nějakého
důvodu/ práce a služby. O nich se účtuje těmito operacemi: 385/602, v dalším roce 311/385, a úhrada 231/311.
Pro účetní případy, které se časově rozlišují (účet 381, 383, 384, 385) musí být známy tyto skutečnosti:
-věcné vymezení,
-výše a
-období, kterého se týkají.
»Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní
Zde účtujeme o dohadných položkách aktivních, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž ale výnos z těchto
položek přísluší do daného účetního období jde o případné pohledávky za pojišťovnou, pokud na konci úč. Období není
známa přesná částka náhrady v případě úhrady škodní události. Zúčtování se provede zápisy 388/649 a v dalším období
231/388 - při úhradě od pojišťovny.
- dále to mohou být úroky, které banka nezahrnula v běžném období do výpisu. Účtuje se 388/662 a v dalším období 231/388.
»Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní
Zde účtujeme o případných závazcích obce na konci úč. Období a to zejména o závazcích z mandátních smluv a o dalších
závazcích vůči dodavatelům, na které jsme do konce účetního období neobdrželi faktury a u kterých neznáme přesnou
částku. Účtujeme takto:
5xx/389 (ev. 111/389 pro přijaté a dodavatelem nevyfakturované zásoby), v dalším období po obdržení faktury 389/321
-rovněž se zde účtuje o nákladových úrocích, jejichž vyúčtování jsme neobdrželi do konce úč. Období, a to zápisy 562/389 a
v dalším období 389/231.
Zásady časového rozlišení
Účetní jednotka rozlišuje v závislosti na počtu měsíců v běžném období
Náklady a výnosy minulých období do roku 2009 včetně se s ohledem na změnu metody rozlišují na účtu 406 zápisem na str.
MD nebo D dle své povahy (podrobněji Příloha č. 1)
Ze zásady časového rozlišování se stanoví následující výjimky:
Nevýznamné částky nepřesahující 2.000 Kč týkající se nákladů za:
Nákup novoročenek, kalendářů, PF
Předplatné novin a časopisů.
Předplatné účasti na seminářích a kurzech, kde zahájení kurzu bylo v minulém účetním období a jeho ukončení bude v
následujícím období.
Přefakturace telefonních hovorů a další předfakturace nevýznamné hodnoty (obědy apod.)
Cestovné (pracovní cesty zahájeny v běžném období, ukončené v následujícím období)
Pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost :
Pojistné
Paušální platby za technickou podporu, servisní služby a služby obdobné
Nájem díla dle autorského zákona včetně nájmu SW
Členské příspěvky DSO, SMO, MAS, zájmovým sdružením právnických osob, kde je obec členem, pokud nejsou roční nebo
mají splatnost před koncem roku na další období
Nevýznamné částky nepřesahující 2.000 Kč týkající se výnosů za:
Nájmy zahrádek a dalších prostor přijímané v periodách delších než jeden rok

Pravidelně se opakující výnosy (paušální úhrady za služby, apod.)
Výnosy budoucích období hrazené dopředu
Vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci, kde by se vytvořila ve stejné výši dohadná položka aktivní i
pasivní.
Časové nerozlišování těchto plateb nesmí výrazněji ovlivnit věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
POLOŽKA
Číslo Název
P.I.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU

Majetek a závazky účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

P.II.

Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů

1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů

911

2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů

912

3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů

913

4. Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů

914

5. Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů

915

6. Ostatní krátk.podm.závazky z transferů

916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou

922

3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.

923

4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.

924

5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.

925

6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.

926

P.IV.

Další podmíněné pohledávky

1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku

931

2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní

939

6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.

947

12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.

948

P.V.

Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů

1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů

951

2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů

956

P.VI.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.

965

6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.

966

7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.

967

8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.

968

P.VII.

Další podmíněné závazky

1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku

971

2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu

975

6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu

976

7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.

978

8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.

979

9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

981

10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

982

11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

BĚŽNÉ

MINULÉ
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
POLOŽKA
Číslo Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU

12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení

985

14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení

986

P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty

BĚŽNÉ

MINULÉ

0,00

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

0,00

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“
Číslo
položky

Název položky

C.1.

Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období

C.2.

Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

200 000,00

200 000,00

96 600,45

91 300,79

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota: 2,00
Účetní jednotka má 2 kulturní památky (křížky) oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. K) zákona o účetnictví ve své
účetní evidenci.
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota: 837 538,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
Hodnota: 30,72

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Hodnota: 25 729 767,00
Lesní pozemky s lesním porostem byly oceněny znaleckým posudkem 2151 dne 23.1.2001 panem Krapkem Milanem ze
Skaličky.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce

Doplňující informace

Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce

Doplňující informace

Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce

Doplňující informace

Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce

Doplňující informace

Částka

Ostatní fondy
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
POLOŽKA
Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ

G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

0,00

G.II.

Tvorba fondu

0,00

1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů
4. Ostatní tvorba fondu
G.III. Čerpání fondu

0,00

G.IV.

0,00

Konečný stav fondu

Stavby
G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

POLOŽKA

BĚŽNÉ

MINULÉ

Číslo Název

BRUTTO

G.

Stavby

18 004 074,87

3 690 340,20

14 313 734,67

13 191 519,17

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

3 046 091,20

268 747,30

2 777 343,90

2 054 343,90

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

160 609,85

-160 609,85

8 453,15

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

8 456 782,17

1 211 668,20

7 245 113,97

7 407 077,97

G.5.

Jiné inženýrské sítě

5 924 861,50

1 703 114,85

4 221 746,65

3 552 346,15

G.6.

Ostatní stavby

576 340,00

346 200,00

230 140,00

169 298,00

KOREKCE

NETTO

Pozemky
H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

POLOŽKA

BĚŽNÉ

Číslo Název

BRUTTO

H.

Pozemky

27 903 771,27

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

KOREKCE

NETTO

0,00

MINULÉ

27 903 771,27

27 691 668,89

25 729 767,00

25 729 767,00

25 729 767,00

12 649,49

12 649,49

12 649,49

4 466,14

4 466,14

4 466,14

2 156 888,64

2 156 888,64

1 944 786,26

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky

Název položky

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
0,00

0,00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

214 242,38

J.1.

Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §

214 242,38

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ
0,00

Údaje o poskytnutých garancích
Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní údaje
Projekt

Druh projektu Datum uzav.sml.

1

2

3

Dodavatel

Ocenění poříz.
majetku dle sml.
8

IČO

Rok zahájení

Rok ukončení

4

5

6

7

Výdaje vynaložené na pořízení
majetku
t-4

9

t-3

10

t-2

11

t-1

12

Další platby a plnění zadavatele

platby za dostupnost
Počátek Konec
14

Celkem 13

Odesláno dne:

Stavební fáze

Obchodní firma

15

t-4

16

t-4

25

t-3

18

19

t-3

26

t-2

20

21

t-2

27

t-1

22

23

t-1

28

Celkem

Razítko:

v tom: výdaje na poř.majetku
17

24

Celkem 29

Podpis vedoucího účetní jednotky:
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