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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 ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především
č. 410/2009 Sb. s účinnosti od 1.1.2016 byla tato vyhláška novelizována vyhláškou č. 369/2015, změna se týkala především
technického zhodnocení, které se vyhodnocuje na jednotlivou akci, v této souvislosti byly zrušeny účty 044 a 045, nabytí
movitého a nemovitého majetku za účelem jeho dalšího předání se účtuje jako pořízení zásob na účet 139, byly změněny
výkazy Rozvaha a Příloha. Byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. vyhl. 221/2015 Sb. Změny vznikly také
novelizací ČÚS, pro rok 2016 je to ČÚS č. 701,703,704,706,707,708,709 a 710. V roce 2017 byl novelizován zákon o
účetnictví č. 563/1991 Sb.vyhl. 462/2016. Byl také novelizován zákon č. 232/2002 Sb. o rozpočtové skladbě Vyhláškou č.
463/2016 Sb. Rozpis rozpočtu se provádí dle této vyhlášky.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Údaje účetních výkazů se nazaokrouhlují, výkazy se předávají v Kč.
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, pořizovací cena od 7.000,-Kč do 60.000,-Kč.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností ve skutečných pořizovacích nákladech. K rozvahovému dni nebyl pořízen
DM vlastní činností.Majetek bezúplatně předaný státem 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. Účetní jednotka nevlastní žádné akcie
ani cenné papíry. Změny způsobů oceňování nenastaly.
Účetní jednotka od roku 2012 odepisuje dl.hm. a nehm. majetek. Byl zvolen rovnoměrný způsob odepisování, čtvrtletně.
Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.
Věcné břemena, obec oprávněná, se na účet 029 učtují od 40.000,-Kč, pokud není pořizovacím nákladem dl.maj.
Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určného k prodeji: majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou, která
je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu, tedy očekávanou prodejní cenou (variantně cenou obvyklou) jen případě
hladiny významnosti určené ve směrnici obce (rozdíl mezi prodejní a účetní cenou musí být vyšší než 61.500,-Kč).
Účetní jednotka v roce 2014 tvoří opravné 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%. U pozemku, zatíženého VB rozhoduje hodnota pozemku,
míra významnosti 500 tis.Kč. Podnět k tvorbě opravných položek dá inventarizační komise.O OP se účtuje k 31.12. 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.
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka dosud neměla účetní případ v cizí měně.
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.

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

BĚŽNÉ

MINULÉ

32 343,90

31 545,90

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

22 017,00

22 017,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

10 326,90

9 528,90

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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
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

BĚŽNÉ

MINULÉ

0,00

0,00

32 343,90

31 545,90

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
Dne 8.11.2017 byl podán Návrh na vklad na věcné břemeno na obecním pozemku p.č. 86/1. Pozemek byl k tomuto datu
převeden na analytiku pozemků s VB. k 31.12.2017 nepřišlo Vyrozumění o provedení zápisu VB do katastru nemovitostí.
Dne 13.12.2017 byl podán Návrh na vklad prodeje domu č. 3 a souvisejících pozemků p.č. 9/1, 9/2 a 9/3, k 13.12.2017 byly
tyto nemovitosti vyřazeny z majetku obce. k 31.12.2017 nepřišlo Vyrozumění o provedení zápisu změny do katastru
nemovitostí.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8
Informace k bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
Hodnota: 0,00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 ost. 3 vyhlášky,
nebo se jednalo o nevýznamné částky.

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

120 000,00

110 000,00

71 385,00

70 343,52

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota: 112 697,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
Hodnota: 6 423 729,00

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: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce

Doplňující informace

Částka

D.II.1.

Dlouhodobý úvěr na dofinanncování nákladů na dotaci SZIF - akce Obnova místních komunikací.
Splatnost úvěru 30.9.2019, splátky úvěru ve výši 26.500,-Kč k poslednímu dni v měsíci (první
31.3.2013). Úrok ve výši 1,20% p.a. z jistiny úvěru.
Jištění blankosměnkou.

427 217,14

A.II.8.

Stavební úpravy multifunkční budovy v hodnotě 389.576,-Kč a Inženýrské sítě v hodnotě 174.039,Kč. Tyto akce budou pokračovat v následujících letech.

563 615,00

A.II.1.

0,00

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

Doplňující informace

B.IV.2.

souhrnný dotační vztah
rozpouštění transferů
dotace na volby do PS

57.800,-Kč
71.385,-Kč
11.137,-Kč

A.III.2.

členské příspěvky
ostatní-dopr.obsl.

2.460,-Kč
16.366,-Kč

Částka
140 322,00

18 826,00

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

18 798 711,21

3 358 963,41

15 439 747,80

15 752 972,80

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

2 439 084,20

562 743,00

1 876 341,20

1 902 150,20

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

209 530,00

3 335,00

206 195,00

207 935,00

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

6 337 572,78

684 966,00

5 652 606,78

5 750 610,78

G.5.

Jiné inženýrské sítě

5 234 780,30

1 752 804,00

3 481 976,30

3 584 816,30

G.6.

Ostatní stavby

4 577 743,93

355 115,41

4 222 628,52

4 307 460,52

KOREKCE

NETTO

Pozemky
H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy
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
3 151 103,75

KOREKCE

NETTO
0,00

MINULÉ

3 151 103,75

3 154 385,00

986 098,75

986 098,75

986 098,75

851 271,50

851 271,50

851 271,50

45 158,83

45 158,83

45 158,83

1 268 574,67

1 268 574,67

1 271 855,92

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 §

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
0,00

0,00

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím
K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - věřitele
věřitele
1

2

IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - dlužníka
dlužníka
3

4

Datum
poskytnutí
garance
5

Nominální hodnota Datum
Výše plnění
Celková výše
zajištěné
plnění
ručitelem v daném plnění ručitel. od
pohledávky
ručitelem v roce
poskyt. garance
daném roce
6

7

8

9

Druh
dluh.
nástr.
10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - věřitele
věřitele
1

2

IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - dlužníka
dlužníka
3

4

Datum
poskytnutí
garance
5

Nominální hodnota Datum
Výše plnění
Celková výše
zajištěné
plnění
ručitelem v daném plnění ručitel. od
pohledávky
ručitelem v roce
poskyt. garance
daném roce
6

7

8

9

Druh
dluh.
nástr.
10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní údaje
Projekt

Druh projektu Datum uzav.sml.

1

2

3
Stavební fáze

Dodavatel

Ocenění poříz.
majetku dle sml.
8

Obchodní firma

IČ

Rok zahájení

Rok ukončení

4

5

6

7

Výdaje vynaložené na pořízení
majetku
t-4

9

t-3

Další platby a plnění zadavatele

platby za dostupnost
Počátek Konec
14

v tom: výdaje na poř.majetku
17

t-4

16

t-4

25

10

t-3

18

19

t-3

26

t-2

11

t-2

20

21

t-2

27

t-1

12

t-1

22

23

t-1

28

Celkem 13

Odesláno dne:

15

Celkem

Razítko:

24

Celkem 29

Podpis vedoucího účetní jednotky:
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ze dne: 4.2.2018 v 10:06
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