PŘÍLOHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Obec Bohušice; IČO 00376078; 675 51 Bohušice 1
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 25.1.2014 v 07:33

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nemáme informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo vlivem vyhlášky č. 410/2009
Sb.,novelou zákona o účetnictví - zákonem č.239/2012 Sb. a dále vlivem vydání nových ČÚS. Pro rok 2013 je to ČÚS č.
709,710 a novelizace ĆÚS č. 701,704,706 a 707 a dále vyhláška č. 460/2012 Sb., vyhláška č. 461/2012 Sb., vyhláška č.
493/2012 Sb. a vyhláška č. 10/2013 Sb.
Došlo ke změněn náplně účtů 346,347,348,349 a nově byl zaveden účet 345 a účty dlouhodobých záloh (delší než rok) 471 a
472. Pro všechny přijaté transfery se použije účet 672 a pro všechny poskytnuté transfery se použije účet 572, na těchto
účtech se analyticky člení komu nebo od koho byl transfer poskytnut.
Organizace od roku 2012 v souladu s platným zněním vyhlášky 410/2009 Sb. vykazuje hodnotu pořízeného drobného
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na ř. A.I.35 Výkazu zisku a ztráty (účet 558).
Účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odepisování majetku.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Údaje účetních výkazů se nazaokrouhlují, výkazy se předávají v Kč.
Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10.000,-Kč a dále pravidelně se opakující platby.
Rovněž služby dodávané v násl. roce vztahující se k činnosti roku běžného nejsou časově rozlišovány. Jednotlivě účetní
případy účetní jednotka nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení je stanovena na
50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh, dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně
se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.
Účetní jednotka od roku 2012 odepisuje dl.hm. a nehm. majetek. Byl zvolen rovnoměrný způsob odepisování.
Zásoby a majetek jsou oceňovány pořizovací cenou, v případě bezúplatného nabytí reprodukční pořizovací cenou. Zásobyúčtování způsobem B.
Drobný dl.hm.majetek, pořizovací cena od 500,-Kč do 40.000,-Kč.
Drobný dl.nehm. majetek, pořzovací cena od 7.000,-Kč do 60.000,-Kč.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností ve skutečných pořizovacích nákladech. V roce 2013 nebyl pořízen
dlouhodbý majetek vlastní činností.
Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2013 se oceňuje v cenách dle evidence v souladu s ČÚS 708.
Jako pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z
dlouhodbých úvěrů jsou provozním nákladem. Významné vedlejší náklady jsou popsány v bodě E1.
Majetkové cenné papíry určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové.
Změny způsobů oceňování nenastaly.
Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určného k prodeji: majetek určený k prodeji se v roce 2013 oceňuje reálnou
hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu, tedy očekávanou prodejní cenou (variantně cenou
obvyklou).
Účetní jednotka v roce 2013 tvoří opavné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definových
vyhláškou č. 410/2009 Sb. Opravné položky se dále tvoří u zásob a k odepisovanému a neodepisovanému dl.hm. majetku.
Tvoří se při významném snížení hodnoty majetku o více než 20%. Podnět k tvorbě opravných položek dá inventarizační
komise. Opravné položky podléhají inventarizaci.
Účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka
stanovila ve výši 100.001,- Kč při účtování na podrozvaze a nad 100.000,-Kč při účtování o rezervách.
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami
konkrétních majetkových položek.
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoven, účetní jednotka dosud neměla účetní případ v cizí měně.
U transferu 27189511 a 27589512 jsou jak v účetnictví, tak v rozpočtu pouze příjmy, protože výdaje k tomuto trasferu měla
účetní jednotka už v loňském roce a k proplacení dotace došlo až letos. Jedná se o dotaci na obnovu místních komunikací z
PRV SZIF.
U transferu 27189501 a 27589502 jsou jak v účetnictví, tak v rozpočtu pouze výdaje, protože k vyúčtování dotace a k
proplacení dojde v příštím roce. Jedná se o dotaci na lesnickou techniku z PRV SZIF.

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU

Majetek účetní jednotky

BĚŽNÉ

MINULÉ

25 714,90

25 714,90

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

15 192,00

15 192,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

10 522,90

10 522,90

3. Ostatní majetek

903

0,00

0,00

0,00

0,00

76 666,00

3 915 000,00

76 666,00

3 915 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

82 380,90

3 920 714,90

82 380,90

3 920 714,90

P.II.

Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

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 a ostatní podmíněná aktiva

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 z nástrojů spolufin.ze zahraničí

939

5. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

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

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

949

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951

P.V.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962

3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.

963

4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu

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.VI.

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva

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. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

975

6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

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 podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982

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

983

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

984

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

P.VII. Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo
položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

1.

Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.

2 248,00

2 219,00

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

2 382,00

2 369,00

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů

3 262,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční
situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční
situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2013 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřisla
doložka o zápisu.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace k bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."
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
184 995,00
61 696,57

MINULÉ
3 910 438,00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
Hodnota: 0,00
Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě
Hodnota: 0,00
Účetní jednotka nemá náplň.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
Hodnota: 0,00
Účetní jednotka nemá náplň.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
Hodnota: 0,00
Účetní jednotka nemá náplň.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota: 0,00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota: 0,00

D.7. Výše ocenění lesních porostů
Hodnota: 0,00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce

Doplňující informace

Částka

D.II.1.

Přijatý dlouhodobý úvěr na předfinanocování nákladů na dotaci SZIF. Předpokládaná splatnost po
obdržení dotace SZIF jednorázově do 31.3.2014. Úrok ve výši 1,15% p.a. z jistiny úvěru.
Přijatý dlouhodobý úvěr na dofinancování nákladů na dotaci SZIF - akce Obnova místních
komunikací.
Splatnost úvěru 30.9.2019, splátky ve výši 26.500,-Kč k posl.dni v měsíci (první 31.3.2013)
Úrok ve výši 1,20% p.a. z jistiny úvěru.
Jištění u obou úvěrů blankosměnkou.
Úvěr ve výši 3.915.000,-Kč splacen po obdržení dotace SZIF dne 18.4.2013.

1 699 217,14

A.II.8.

042 0100 Víceúčelové hřiště 3.126.203,-Kč
042 0100 Technické zázemí
522.733,-Kč
bude zařazen po kolaudaci, která proběhne v roce 2014 po dokončení technického zázemí

3 648 936,00

A.II.3.

Účetní jednotka dne 6.1.2013 po kolaudaci převedla do užívání technické zhodnocení komunikací v
hodnotě 5.016.769,49 Kč, chodník v hodnotě 155.379,33 Kč, parkoviště v hodnotě 244.682,76 Kč a
technickou rekultivaci veř.prostranství v hodnotě 581.185,56 Kč. (vše pořízeno z dotace SZIF akce Obnova místních komunikací)
Účetní jednotka dne 9.3.2013 po kolaudaci převedla do užívání přístřešek sportovního areálu v
hodnotě 373.486,-Kč

6 371 503,14

A.II.4.

Účetní jednotka dne 26.62013 převedla do užívání motorový mulčovač v hodnotě 199.900,(pořízeno z dotace SZIF 75.995,-Kč)

199 900,00

A.I.6.

Účetní jednotka dne 7.6.2013 po schválení v ZO převedla do užívání Územní plán Bohušice v
hodnotě 199.095,-Kč

199 095,00

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

Doplňující informace

B.IV.2.

souhrnný dotační vztah
dotace na volby prezidenta
dotace na volby do PS
rozpouštění transferů
dotace mikroregion Rokytná

A.III.2.

členské příspěveky
transfery obcím
transfery občanským sdružením

54.400,-Kč
8.267,-Kč
10.743,-Kč
61.696,57Kč
11.000,-Kč
2.123,-Kč
5.374,-Kč
10.000,-Kč

Částka
146 105,57

17 497,00

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

Doplňující informace
Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz.

Částka
0,00

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

Doplňující informace
Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz.

Částka
0,00

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
ÚČETNÍ OBDOBÍ

POLOŽKA

BĚŽNÉ

MINULÉ

Číslo Název

BRUTTO

G.

Stavby

13 917 323,21

2 265 570,41

11 651 752,80

5 502 264,66

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

1 223 486,20

492 315,00

731 171,20

366 799,20

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

KOREKCE

NETTO

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

6 337 572,78

292 950,00

6 044 622,78

718 841,20

G.5.

Jiné inženýrské sítě

5 234 780,30

1 341 444,00

3 893 336,30

3 996 176,30

G.6.

Ostatní stavby

1 121 483,93

138 861,41

982 622,52

420 447,96

Pozemky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

POLOŽKA
Číslo Název
H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

BĚŽNÉ
BRUTTO
3 274 866,25

KOREKCE

NETTO
0,00

3 274 866,25

MINULÉ
3 273 527,50

986 098,75

986 098,75

986 098,75

1 039 797,50

1 039 797,50

1 039 797,50

32 832,25

32 832,25

21 037,50

1 216 137,75

1 216 137,75

1 226 593,75

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

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
0,00

151,25
151,25

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Číslo

Název položky

položky
K.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1.

Oceněni dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64.

K.2.

Oceněni dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64.

Odesláno dne:

Razítko:

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
1 400,00

MINULÉ
0,00

1 400,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 25.1.2014 v 07:33

výkaz
: PŘÍLOHA
za období : 12/2013
ke dni
: 31.12.2013
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2013\V062-201312K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:
: 00376078
IČO
Název : Obec Bohušice
Sídlo : 675 51 Bohušice 1
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