Licence: D26L

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

12 / 2017
63026112
Obec Vendryně

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Obec účtuje podle platných metod - vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro VÚJ, jak vyplývá ze změn
provedených vyhláškou č. 435/2010 Sb. Českého účetního standardu 701-710.Účetní jednotka pokračuje v účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metodiky z důvodu ukončení
činnosti. V návaznosti na novelu vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě jsme přešli s platností od 1.1.2017 na možnost použití rozpočtové skladby na účtě pokladny. Z toho důvodu při
převádění pokladny z programu TIS do programu Gordic v I. čtvrtletí 2017 bylo změněno číslování dokladů zaúčtování. Tímto došlo odchýlení oproti používaným metodám. V žádném případě to
nemělo ani nemá jakýkoliv dopad na věrné obraz či zkvalitnění výpovídací schopnosti účetní závěrky a hospodaření obce.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka používá platné syntetické a analytické účty.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje v členění podle vyhlášky 323/2000 Sb. o rozpočtové skladbě. Účetní a finanční výkazy - jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoveno vyhláškou č. 435/2010 Sb.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován dle odpisového plánu měsíčně. Účetní jednotka neúčtuje o reálné hodnotě. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
Zásoby - pořizovací ceny, způsob účtování B, DDHM v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč, DDNM od 7 tis. do 60 tis. Kč, DHM nad 40 tis. Kč, DNM na 60 tis. Kč. Oceňování majetku - cenou
pořízení. Změny v ostatním oceňování nenastaly. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419. Účetní jednotka zajišťuje předávání informací pro monitorování a řízení veřejných
financí - Pomocný analytický přehled. Úroky z dlouhodobého úvěru jsou provozním nákladem. Účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, pouze k rozvahovému dni. Nerozlišuje pravidelně
se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.Výjimkou je časové rozlišení záloh na elektrickou energii a plyn. Na podrozvahových účtech 902 je veden DDHM Obecního úřadu do 3.000,- Kč,
na účtech 909 je veden majetek zřízených PO, na 905 vyřazené nedobytné pohledávky, na 933 - krátkodobé pohledávky z jiných smluv, na 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z
transférů. Při nákupu z jiných zemí byl pro přepočet měny a kurzové rozdíly použit pevný kurz ČNB.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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.
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účet

901
902
905
906
909
911
912
913
914
915
916

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

19 921 738,78

19 499 391,58

2 688 498,28
138 578,25

2 609 254,40
138 578,25

17 094 662,25
39 681,00

16 751 558,93

39 681,00

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 (08032017 / 04052017)

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
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

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

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou
známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
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Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 4 / 18

Licence: D26L

B.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do katastru nemovitostí k 31.12.2017, avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany Katastrálního úřadu provedeny do data účetní
závěrky. K datu závěrky nepřišla doložka zápisu. Jedná se o vklad pozemku parc.č. 3106 - ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha, koupeného od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Zbývající část kupní ceny 389.700,- Kč bude zaplacena v roce 2018 v souladu s kupní smlouvou.
Rovněž u smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 313 byl podán návrh na vklad k 31.12.2017, avšak k rozvahovému dni nepřišla doložka zápisu z Katastrálního úřadu.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

20.02.2018 11h26m47s
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C.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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

20.02.2018 11h26m47s

BĚŽNÉ
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MINULÉ

976 122,259 149 638,33

8 211 784,21
7 031 591,69
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

1.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Účetní jednotka eviduje 1 kulturní památku - Pietní místo: Na paměť obětem neměckých koncentračním táborů na účtě 021/0600

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

1775.00

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

1775.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

58710.00

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

20.02.2018 11h26m47s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A.I.2.

Účet 013 - na tomto účtu je veden Pasport místních komunikací a program GID - katastr.

244 697,00

A.I.5.

Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

766 560,40

A.I.6.

Účet 019 - na tomto účte je evidován Územní plán obce Vendryně 2014

834 419,00

A.I.7.

Účet 041 - Studie úprav silnice I/11 - 120.000,- Kč, Územní plán obce (změny) - 285.721,- Kč, Dešťová kanalizace obce - 45.199,- Kč, kanalizace
obce III. etapa - 900.681,60 Kč, Obecní víceúčelový dům - 1.456.560,- Kč, Energetický audit obecních budov - 350.001,- Kč,

3 115 816,26

A.II.1.

Účet 031 - Pozemky. Za vykazované období došlo k pořízení pozemku za 161.098,82 Kč, z toho 68.176,82 Kč byl bezúplatný převod ze Státního
pozemkového úřadu. Ostatní pohyby na účtě jsou zaúčtována věcná břemena.

55 371 607,86

A.II.3.

Účet 021 -Stavby. Nově zařazeno v III.Q.2017 Přístavba šaten u ZŠ Vendryně č.236

A.II.4.

Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. Za vykazované období byl nakoupen traktor na údržbu veřejné
zeleně v částce 239.900,- Kč. V rámci akce Výměna a doplnění spotřebičů v kuchyni v ZŠ Vendryni byly zařazeny do majetku spotřebiče.

A.II.6.

Účet 028 - Drobný slouhodobý hmotný majetek

8 402 698,64

A.II.8.

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: přetrvávající rozpracované projekty - Obecní víceúčelový dům - 133.562,- Kč, Výstavba
parkoviště u parku - 4.800,- Kč, Cyklostezka podél trati se SŽDC - 477.020,75 Kč, Veřejné osvětlení - 10.480,- Kč, Rozšíření vodovodu pod
Prašivou - 134.400,- Kč, na Konečnou - 32.400,- Kč, kolem MŠ - 37.200,- Kč, Chodník I/11 Černovské-Filie - 141.800,- Kč, Chodník i/11
Černovské-Moržol - 153.510,- Kč, Pořízení pozemku - 433.000,- Kč,Silnice III/4682-úpravy před školou - 1.004.175,82 Kč, Stezka pro chodce a
cyklisty Vendryně-Třinec Dolní Lištná - 411.710,- Kč, Areál pro volný čas - dopravní hřiště - 58.080,- Kč, Stavba školních dílen u PZŠ - 2.420,- Kč,
DPS Záolší zpevněné a manipulační plochy - 20.404,- Kč.

3 054 962,57

A.III.1.

Účet 061 - obec má majetkovou účast v Bytovém družstvu Vendryně

A.III.5.

Účet 068 - termínovaný vklad

A.III.6.

Účet 069 - jedna akcie SmVak v nominální hodnotě

A.IV.1.

Účet 462 - poskytované návratné finanční výpomoci fyzickým osobám z Fondu rozvoje bydlení, které jsou průběžně spláceny dle splátkových
kalendářů

A.IV.3.

Účet 465 - dlouhodobá záloha jako jistina u CCS Praha - na čerpání pohonných hmot

20.02.2018 11h26m47s

Částka

482 283 911,62
14 436 013,66

26 000,00

375,00
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

A.IV.5.

Účet 469 - pohledávka u Ředitelství silnic a dálnic za realizaci náhradní výsadby, která bude započtena s poskytnutou zálohou evidovanou na účtu
455 po ukončení dle smlouvy

B.I.8.

Účet 132 - na tomto účtě jsou evidovány upomínkové předměty určené k prodeji.

B.II.1.

Účet 311 - sleduje pohledávky za odběrateli

143 424,68

B.II.4.

Účet 314 - sleduje poskytnuté krátkodobé pohledávky - nevyúčtované zálohy na el. energii 122.860,- Kč a plyn 81.560,- Kč.

204 420,00

B.II.5.

Účet 315 - sleduje jiné pohledávky z hlavní činnosti. Poplatky za psy - 3.601,-Kč, Komunální odpad - 103.659,- kč, Stočné - 248.111,- Kč,
pronájem, nebytových prostor -1.800,- Kč.

357 171,00

B.II.9.

Účet 335 - sleduje pohledávky za zaměstnanci - sražená částka ze mzdy za úhradu stravenek

B.II.17.

Účet 346 - pohledávka

B.II.28.

Účet 373 - poskytnuté zálohy na transféry místním spolkům, které byly vyúčtovány do 30.11.2017

B.II.32.

Účet 388 - Dohadný účet pasivní -dohad příjmu v roce 2018 výnosově patřících do roku 2017 - 766.194,16 Kč, dohad dotace Příroda nezná hranic
631.579,07 Kč, dohad daně z příjmu za rok 2017 - 1.061.910,- Kč

B.II.33.

Účet 377 - krátkodobé pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí z FRB - nedoplatky

B.III.11.

Účet 231 - sleduje pohyby finančních operací na běžných účtech

B.III.12.

Účet 236 - sleduje pohyby finančních operací na účtech Fondu rozvoje bydlení a Sociálního fondu

B.III.15.

Účet 263 - na tomto účtě je sledována evidence stravenek pro zaměstnance obce a nakoupené dárkové peněžní poukázky

27 510,00

B.III.17.

Účet 261 - sleduje peněžní stav finančních prostředků v příruční pokladně

27 624,00

D.II.1.

Účet 451 - úvěry poskytnuté

D.II.4.

Účet 455 - na tomto účtě je vedena dlouhodobá záloha od Ředitelství silnic a dálnic na Realizaci náhradní výsadby. Dle smlouvy bude vypořádána
do dvou let po kolaudaci stavby "Silnice I/11 Oldřichovice-Bystřice".
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

D.III.5.

Účet 321 - Dodavatelé - sleduje závazky vůči dodavatelům

D.III.7.

Účet 324 - zálohy na služby spojené s nájmem v DPS

D.III.10.

Účet 331 - sleduje závazky vůči zaměstnancům

544 783,00

D.III.12.

Účet 336 - sleduje závazky vůči organizacím sociálního zabezpečení

195 443,00

D.III.13.

Účet 337 - sleduje závazky vůči zdravotním pojišťovnám

87 426,00

D.III.16.

Účet 342 - sleduje daňové závazky vůči finančnímu úřadu

64 342,00

D.III.17.

Účet 343 - sleduje zaúčtování DPH za přijatá a uskutečněná zdanitelná plnění a závazek vůči FÚ o odvodu DPH

33 660,00

D.III.19.

Účet 347 - sleduje závazky vůči ústředním vládním institucím - vratka zálohově vyplacené dotace na Volby do PS Parlamentu ČR

43 053,84

D.III.20.

Účet 349 - sleduje závazky vůči příspěvkovým organizacím a ostatních místním vládním institucím - za zpracování přestupků

D.III.32.

Účet 374 - Přijaté zálohy na transféry

D.III.37.

Účet 389 - dohadné účty pasivní - sleduje dohady na spotřebu el. energie - 122.860,- Kč a plynu - 81.560,- Kč, dohad daně z příjmu 1.061.910,- Kč

D.III.38.

Účet 378 - sleduje ostatní závazky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - úhrada části kupní ceny pro koupi pozemku

389 700,00

B.II.35.

Účet 383 - výdaje příštích období - faktury došlé po uzávěrce knihy došlých faktur po 15.1.2018, patřící nákladově do roku 2017

602 967,73

B.II.30.

Účet 381 - náklady příštích období - Příspěvek MAS na rok 2018-19, seminář s datem konání v roce 2018 zaplacený v roce 2017

C.I.7.

Účet 408 - Opravy předcházejících účetních období - v roce 2017 byly opraveny rozdíly, které vzniklé zaúčtováním dohadů a přijatých transférů a
porovnány s majetkovou evidencí

A.II.2.

Účet 032 - Kulturní předměty - nákup praporu pro Jednotku dobrovolných hasičů v obci

20.02.2018 11h26m47s

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

328 751,03
54 349,00
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

A.I.28.

Účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku

A.I.31.

Účet 554 - prodané pozemky

A.II.3.

Účet 563 - kurzové ztráty

A.V.2.

Účet 595 - zaúčtován rozdíl mezi dohadem daně z příjmu stanoveným k 31.12.2016 a daňovým přiznáním podaným v 06/2017

B.I.15.

Účet 647 - výnosy z prodeje prodaných pozemků

B.I.17.

Účet 649 - sleduje přijatá pojistná plnění, dodávku strusky dle darovací smlouvy a ostatní drobné výnosy z činnosti - odměny za zpětný odběr
elektrozařízení a komunálního odpadu

B.II.4.

Účet 647 - výnosy z prodeje pozemků přeceněných reálnou hodnotou

B.IV.2.

Účet 672 - účetní jednotka zde účtuje rozpuštěný investiční transfér - 5.446,326,16 Kč, Dotace 1.877012,50 - Předcházení vzniku BRKO, 15.000,Kč Kniha 21. století, 65.674,16 Kč - Volby do PS Parlamentu ČR 2017, 631.579,07 Kč - Příroda nezná hranic, 939.600,- Kč na výkon státní správy.
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Částka

9 586 428,82

4 427,20
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891 290,00

681 817,68

8 975 191,89
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

20.02.2018 11h26m47s

Doplňující informace

Částka

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

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

20.02.2018 11h26m47s

Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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.

20.02.2018 11h26m47s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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327 641,31
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G.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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

482 283 911,62
9 073 307,65
19 631 013,08
117 982 470,79
52 206 679,14
269 830 856,67
13 559 584,29

MINULÉ
KOREKCE

96 273 905,95
1 748 040,00
3 482 051,00
36 159 544,00
15 938 062,00
36 858 387,00
2 087 821,95

NETTO

386 010 005,67
7 325 267,65
16 148 962,08
81 822 926,79
36 268 617,14
232 972 469,67
11 471 762,34

385 365 826,60
6 003 844,00
16 393 702,08
76 122 283,56
37 327 041,14
238 065 117,67
11 453 838,15

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

20.02.2018 11h26m47s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

55 371 607,86

55 371 607,86

55 032 951,70

58 710,00
3 703 526,37
3 587 031,26
48 022 340,23

58 710,00
3 703 526,37
3 587 031,26
48 022 340,23

58 710,00
3 553 378,97
3 438 328,96
47 982 533,77
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XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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

20.02.2018 11h26m47s

BĚŽNÉ
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K.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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.
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L.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)

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
9 až 12
13
14 a 15
16,18,20,22
17,19,21,23
24
25 až 29

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
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 *
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