Licence: DYYJ

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

A.1.

12 / 2016
00281824
Obec Hrušovany u Brna

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka 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 změnila účetní postupy - uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení v souladu s novelou vyhlášky č.410/2009 Sb., a v souladu k
aktuální metodikou JMK. Na základě legislativních změn došlo ke zrušení účtů 044 - Uspořádací účet technic.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku a 045 - Uspořádací účet technic.zhodnocení
dlouhod. hmotného majetku. Zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku se nesčítají.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění platných předpisů, ČÚS č. 701 - 710, metodiky
JMK, směrnic obce. ----Dl. nehmotný majetek (DNM) - za dlouhodobý nehmotný majetek je považován ten, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jeho ocenění je vyšší než Kč 60.000,-. DNM
je oceňován v souladu s §25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky. Pokud je ocenění DNM nebo jeho technického zhodnocení nižší než 60 tis.Kč pak je tento majetek pořízen z neinvestičních výdajů
a zaúčtován do nákladů hlavní činnosti. -------Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a jeho ocenenění je vyšší než Kč 40.000,-. Veškerý
pořizovaný majetek je oceněn pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. DHM je oceňován v souladu s §25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky.
Pokud je ocenění DHM nebo jeho technického zhodnocení nižší než 40 tis.Kč, pak je tento majetek zaúčtován do nákladů hlavní činnosti - účet 549 Ostatní náklady z činnosti. Při ocenění
hmotného majetku nabytého darem, u něhož nelze doložit pořizovací cenu, se použije reprodukční pořizovací cena. Reprod.pořizovací cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek, v případě
pozemků a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. ----- Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, který nesplňuje zákonem stanovenou
hranici pro účtování na dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku vede ÚJ na podrozvahové evidenci, v souladu se směrnicí obce. DDNM - programy jsou dle směrnice obce evidovány od Kč 0
do Kč 7000,- vč. na účtě 018.---- . Dlouhodobý majetek je odepisován rozvnoměrným způsobem, a to měsíčně (od 1.1.2015)---- Odpisy jednotlivého majetku vycházejí ze schváleného odpisového
plánu dle ČÚS 708, vyjímku tvoří majetek oceněný reálnou hodnotou-neodepisuje se . --- Drobný dlouhod.majetek se při zařazení do užívání odepisuje ihned zcela. ---- Způsoby oceňování zásob nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, za které byly skutečně pořízeny. ÚJ účtuje o zásobách způsobem A i B - konkrétní aplikace je popsána ve směrnici.----- Opravné
položky k neuhrazeným pohledávkám obec účtuje od letošního roku až k 31.12. daného účetního období na základě inventarizace pohledávek. Opravné položky k dlohodobému majetku a k
zásobám se tvoří v případě zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než jeho ocenění v účetnictví a toto snížení hodnoty majetku není tvrvalého charakteru. Vytváření se v okamžiku
zjištění této skutečnosti, nejpozději však k rozvahovému dni. ----- Obec účtuje pomocný analytický přehled--- ÚJ nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.----- Přepočet údajů
v cizích měnách na českou měnu není stanoven, vychází se dle konkrétního denního kurzu ČNB.----- Žádné účetní případy ÚJ časově nerozlišuje dle čtvrtletí, je účtováno až k rozvahovému dni - k
31.12.daného roku. Výjimka - časové rozlišení v průběhu roku se použije pouze v případě nutnosti zařadit DM do evidence majetku a odepisovat, a to z důvodu časového nesouladu mezi
doručením faktury dodavatelem a povinností zařadit do majetkové evidence obce. ----- Peněnžní fond - sociální fond - je účtován výsledkově (účty548 a 648). Tvorba fondu byla odsouhlasena
zastupitelstvem obce na 3% skutečně vyplacených hrubých mezd. Příděl do fondu je součástí rozpočtu obce a jeho částka je stanovena dle hrubých mezd rozpočtovaných a po ukončení roku
následně zúčtován dle skutečnosti.----- Významnost k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na Kč 50 000,-, s výjimkami - časově rozlišení vždy - energie a to ve výši záloh.
Prostřednictvím dohadného účtu pasivního je zaúčtován odhad daně z příjmu právnických osob za obec k 31.12. daného roku a k termínu podání daně z příjmů PO dle zpracovaného daňového
přiznání daňovým poradcem zpřesněn a zaúčtován na účet daně z příjmů. ---- Obec je plátcem DPH od 1.11.2009. ---Obec neúčtuje o hospodářské činnosti, ani o sdružených prostředcích.----- ÚJ
evideuje ve svém účetnictví cizí finanční prostředky - jedná se o finance opatrovanců ----- Účetnictví je zpracováváno v programu Gordic.

17.02.2017 6h15m45s
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.

17.02.2017 6h15m45s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

14 426 667,28

13 092 740,20

2 403 330,77

1 904 001,95

12 023 336,51

11 188 738,25

603 555,00

666 430,00

12 100,00
591 455,00

50 760,00
615 670,00

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

961
962
963
964
965
966
967
968
14 847 841,46
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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10 796 807,89
26 190,00

3 213 886,80
183 900,00

182 550,00

11 450 054,66

10 588 067,89

5 540 713,27
2 010 713,27
3 530 000,00

3 530 000,00

5 723 094,09

6 492 362,31

3 530 000,00
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A.5.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

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

Jedná se o informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká.

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nastaly do konce rozvahového dne, a mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky,v jejichž důsledku
by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

17.02.2017 6h15m45s
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9 se nevztahují k právní formě účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

17.02.2017 6h15m45s

U účetní jednotky daná situace nenastala.

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 5 / 17

Licence: DYYJ

C.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

17.02.2017 6h15m45s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ

743 610,42

755 499,09
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Kulturní památka - smírčí kříž č.10 - lokalita Podsedky (IČ 2235 EMA) - oceněný Kč 1,- dle § 25 odst.1 písm.k) zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví a dále 1 kulturní předmět
(účet 032) tj. Historické požární vozidlo Škloda 125 ič 2857.00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

17.02.2017 6h15m45s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

C.I.7

408 - Opravy předcházejících účetních období - oprava - doúčtování odhadu DzP PO za obce za rok 2012

786 980,00

C.I.7

408 - Opravy předcházejících účetních období - oprava - doúčtování odhadu DzP PO za obce za rok 2013

1 781 060,00

D.II.1

451 - Dlouhodobé úvěry - AU 202 - Úvěr poskytnutý ČS a.s. na výstavbu 18 bytů 1+KK ul.Vodní 223,231 - roční splátky činí Kč 677.713,47.
Poslední splátka bude uhrazena v r.2017.
AU 204 - Úvěr podkytnutý ČS a.s. - "Propojení silnic ul. Jízdárenská" - roční úhrada kč 1.369.000,- - byl v r. 2016 splacen.
AU 205 - Úvěr poskytnutý ČS a.s. - "Stav.úpravy SA+MŠ ul-Jízdárenská" roční splátky Kč 1.481.484,- - poslední úhrada bude provedena v r.2018.
AU 206 - Úvěr podkytnutý ČS a.s. - "Stavební úpravy zdravot.střediska" - roční splátky Kč 768.000,- - poslední úhrada bude provedena v r.2024.

8 627 102,81

A.IV.1

462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - DSO VaK Židlochovicko - 2x smlouva "Intenzif.čistírny odpadní vod"- roční splátky Kč
365.064,- splaceny budou v r. 2019 a 2022

1 808 192,00

B.II.28

373 - Krátkodobé poskyt.zálohy na transfery - poskytnuto DSO VaK Židlochovicko - "Intenzifikace ČOV" - vypořádání proběhne v r.2017

1 410 294,00

D.I.1

441 - Rezervy - účetní jednotka netvoří

B.II.32

388 - Dohadné účty aktivní - obsahuje odhad na služby nájemníků zdravotního střediska, Mateřské školy Jízdrárenská a dále zálohu na dotaci z
rozpočtu JMK na zásahovou JSDH. Vše k vypořádání v r. 2017

D.III.37

389 - Dohadné účty pasivní - obsahuje odhad energií v obecních objektech, odhad Daně z příjmu právnických osob za obce za r.2016,transfer DSO
VaK Židlochovicko z r.2013 (vypořádání v r.2017) a odhady nákladů na přeložky inž.sítí na iv.akci"Rekonstrukce nádvoří Vodárna"

A.I.7

041 - Nedokončený dlouhod.nehmotný majetek AU 1 - Územní plán obce celkem Kč 750.797,AU 2 - Okružní křižovatka - proj.dokumentace - Kč 93.370,AU 3 - Pořízení softwaru - spisová služby Kč 74.946,-

919 113,00

A.II.8

042 - Nedokončený dlouhod.hmotný majetek - konečný zůstatek tvoří náledující rozpracované inv.akce - ZŠ přístavba zázemí, Opatrovnické byty,
parkovací stání po obci, TZ křižovatky silnic Židloch/průmyl.obchvat, nákup pozemků, SA-modernizace vytápění, Hřbitov-el.přípojka,Bytymodernizace I.NP Vodárna, Parkovací místa ul.Nádražní, TI ul.Stávání, Pořízení inform.značení v obci, Rekontrukce ul.Vodní.
V průběhu roku 2016 byly zařazeny do užívání tyto inv.akce - Rekontrukce nádvoří Vodárna, Pořízení vývěsek KR, Nákup budovy Klubu rybářů,
vč.pozemku, pořízení nemovitostí Masarykova 56, TZ rekonstrukce kluboven na sport.areálu na sociální bydlení, Pořízení nové serveru OÚ,
Modernizace vytápění OÚ, Nákup pozemků - převázně lokalita Stávání, Realizace sil.přechodu ul.Havlíčkova, Hřbitov - rozšíření kolumbária,
Rekonstrukce kina na 1.třídu ZŠ, Instalace hlásného systému na říčce Šatava a rybníce Vodárna, Pořízení nemovitostí ul. U Šatavy, Pořízení
kopírky OÚ, Sportovní areál-nový vchod do budovy, Nákup konejnerů na sběrný dvůr, Inbformační značení po obci, ZŠ elektron.vstupní systém,
Rekontrukce osvětlení Niva, Chodník k novému vchodu do SA, SA-FS elektron.zabezpečovací systém, Rozšíření veřej.osvětlení.

940 264,45

17.02.2017 6h15m45s

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

B.I.12

644 - Výnosy z prodeje mateiálu - prodej dlažby z opravovaných chodníků

B.IV.2

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - obsahuje souhrnný finanční vztah za r.2016, transfer JMK pro JSDH, odpisy
dotransferů na pořázení DHM a DNM, finanční dary.

B.I.14

646 - Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků - prodej poškozené kopírky

A.I.6

507 - Aktivace oběžného majetku - aktivace materiálu a výrobků

A.III.2

572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - dotace poskytnuté vlastním příspěvkových organizacím MŠ+ZŠ, místním
neziskovým organizacím a spolkům, transfery na základě veřejnopr.smluv s městem Židlochovice - sociální služby, školní jídelna, přestupková
agenda, infokanál, soc.právní ochrana dětí. Příspěvek na dopravní obslužnost IDS JMK, clenský příspěvek DSO VaK Židlochovicko a finanční dary
Hospic a diecézní charita villa Martha, aj.

A.I.24

543 - Dary a jiná bezúplatná předání - věcné dary při příležitosti vítání dětí, životních výročí místních obyvatel, soutěží pořádaných obcí.

A.I.30

553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - prodej poškozené kopírky - dooprávkování

36 130,00

A.I.31

554 - Prodané pozemky - prodej pozemků p.č.1728/1, 1403, 2532/1

19 612,00

A.I.13

521 - Mzdové náklady

A.I.17

528 - Jiné sociální náklady - náklady sociální fondu dle pravidel pokytování přísěvku zaměstnancům

A.I.28

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

B.I.17

649 - Ostatní výnosy z činnosti - nekapitálové přísěvky a náhrady, náhrady z pojistných plnění.

386 602,98

A.I.36

549 - Ostatní náklady z činnosti - jedná se především o zaúčtování pojištění nemovitých a movitých věcí, zaokrouhlení při vystavování faktur v
programu KOF a dále technické zhodnocení do limitu - v r.2016 převážně osazení dopravních značek na místní komunikace.

205 306,93

17.02.2017 6h15m45s

Částka

14 242,33
1 820 000,42

12 000,00
111 376,127 413 902,20

104 518,00

7 620 396,00
99 313,00
2 850 761,70
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

A.I.26

17.02.2017 6h15m45s

547 Manka a škody - účtovány škody způsobené pracovníky zeleně při sečení trávy (viz škodní komise-poškozeným osobám byly škody uhrazeny
z rozpočtu obce, pracovníci, kteří škodu způsobili mají vlastní pojistky-pojišťovny uhradily obci část škod a spoluúčast dle rozhodnutí škod.komise
byla hrazena z rozpočtu obce). Dále je na účet 547 účtována zmařená investice "Rekonstrukce ul.Loosova"- rozhodnutím zastupitelstva obce,
budou na uvedené ulici provedeny pouze opravy.
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

17.02.2017 6h15m45s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

17.02.2017 6h15m45s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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F.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.

17.02.2017 6h15m45s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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26 067,66
156 693,10

156 693,10
135 917,00
46 843,76
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G.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

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

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

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

241 430 109,44
20 053 873,75
131 986 879,33
554 892,64
79 881 273,26
817 813,96
8 135 376,50

MINULÉ
KOREKCE

49 792 254,00
8 055 764,00
24 367 779,00
171 592,00
16 301 571,00
164 490,00
731 058,00

NETTO

191 637 855,44
11 998 109,75
107 619 100,33
383 300,64
63 579 702,26
653 323,96
7 404 318,50

184 709 560,70
11 225 141,75
107 772 351,46
205 087,64
58 485 881,96
615 972,16
6 405 125,73

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

17.02.2017 6h15m45s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

20 267 402,92

20 267 402,92

18 478 681,20

119 454,00
10 132 522,29
8 811 044,04
1 204 382,59

119 454,00
10 132 522,29
8 811 044,04
1 204 382,59

16 560,00
963 518,34
899 044,09
16 599 558,77
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XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

17.02.2017 6h15m45s

BĚŽNÉ
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K.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu
avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu
poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

17.02.2017 6h15m45s
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L.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:
Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a
nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13
14 a 15
16,18,20,22
17,19,21,23
24
25 až 29

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

17.02.2017 6h15m45s
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