PŘÍLOHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Za období: 12/2021
Obec Krumvíř; IČO 00283282; Krumvíř 184, Krumvíř, 691 73
Právní forma: Obec
Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
Sestavená k: 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 4.2.2022

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.Ke dni 1.9.2020 se stala plátcem DPH.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Meziročně nedošlo k změnám účetních předpisů, které by měly dopad na účetnictví účetní jednotky v roce 2021.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob účtování zásob
Způsob B - účet 112.000 kniha Hody, pořizovací cena 163,-Kč (kniha byla pořízena z dotace MK ČR jako služba)dle rozhodnutí účetní jednotky je vedena na zásobách a hlavní
účel je darování . Prodejní cena je 200,-Kč/ks.
Kniha Legionáři ,pořizovací cena 400,-Kč a hlavní účel je darování- účtováno 501/321 k 31.12. zápis skutečného stavu 112/501,543
účet 132
Kniha Legionáři poř.cena 400,-Kč z rozhodnutí účetní jednotky prodejní cena 200,-Kč nákup účtován 504/321 k 31.12. zápis skutečného
stavu 132/504
pohled kostel sv.Bartoloměje -zimní poř.cena 3,3875Kč/kus z rozhodnutí účetní jednotky prodejní cena 5,-Kč nákup 504/321 k 31.12.2019 zápis skutečného stavu 132/504
DDHM je veden v pořizovacích cenách od 1tis. Do 40 tis.Kč.(do pořizovací ceny se zahrnuje i recyklační poplatek,doprava)
DDNM je veden v pořizovací ceně od 7tis. Do 60tis.Kč.
Cenné papíry-pořizovací cena.
Par.55 vymezení nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM(viz.směrnice o m
ajetku)
Při pořizování DM
účtujeme při vzniku závazku účty
04x/321.010
zařazení
01x,02x/042D
031MD/042D pozemky zařazení
do nákladů účtujeme náklady za znalecký posudek,vyměření stavby,popl.za stavební povolení, technické prohlídky,kolky(viz.směrnice)
pozemky vyřazení 554MD/031D
§25-krátkodobý fin.majetek
§64-oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji
viz.směrnice o reálné hodnotě(hranice významnosti -hodnota do 350tis.Kč)
Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hodnotu ocenění způsoby dle §25
Při prodeji pozemků účetní jednotka uplatňuje reálnou hodnotu , kterou určí znalec znaleckým posudkem dle §27 odst.4zákona 563/1991Sb.,v platném znění
Prodej pozemků- cena je stanovena na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce

par.65-postup tvorby a použití opravných položek
O tvorbě OP účetní jednotka účtuje k rozvahovému dni s vazbou na inventarzaci majetku. O rušení OP účetní jednotka účtuje
v den zaplacení pohledávky.(192,194/556)
OP k nedokončenému majetku účet 042(biotop) účtování 556MD/168D ve výši 15% za každý rok
O použití a tvorbě rezerv účetní jednotka neúčtuje
§69 metoda časového rozlišení
časově se nerozlišují náklady a výnosy , které se stále opakují a hranice významnosti je pod 30tis.Kč(předplatné časopisů..) viz.směrnice o časovém rozlišení. Při vyúčtování
energií se účtuje v režimu přefakturace
tj.z hlediska účetnictví o pohledávce za nájemníky účtujeme až k okamžiku vyúčtování konečné spotřeby nájemníků ze strany dodavatele (k okamžiku vyúčtování spotřeby se
účtuje o pohledávce za nájemníky proti
závazku vůči dodavateli).Nejedná se o náklad účetní jednotky,ale jedná se o pohledávku vůči nájemníkům.Místo účtu nákladu(502) použijeme přímo účet pohledávky ze
soukromoprávních vztahů tj.účet 311.Při vyúčtování
spotřeby ze strany dodavatele dochází k zápočtu pohledávky ze záloh dodavatelům se závazkem z vyúčtování spotřeby energií,příp.dalších služeb.Při vyúčtování spotřeby
nájemníkům dle podkladů od dodavatelů
započítáme pohledávku za nájemníky se závazkem z přijatých záloh. V této variantě přefakturace k 31.12. neúčtujeme o dohadných položkách.
Nájemníci bytového domu platí nájem měsíc dopředu tj. v prosinci na leden.Tento nájem se časově rozlišuje účet 384-výnosy příštích období.
§70 metoda kurzových rozdílů
účetní jednotka o kurzových rozdílech účtovala,platba byla realizována v cizí měně-eurech a vycházelo se z aktuálního kurzu
V den, kdy došla faktura se předpis závazku přepočítá z cizí na českou měnu, při platbě se úhrada závazku účtuje v české měně.S ohledem na časový odstup mezi předpisem
závazku a jeho úhradou vznikají kurzové rozdíly
Metoda kurzových rozdílů je upravena v § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky. Pro účtování o fakturách v cizí
měně je nezbytná, protože účetnictví nemůže být dle zákona o účetnictví vedeno jinak než v české měně.
V případě došlé faktury se předpis závazku k okamžiku uskutečnění účetního(den vystavení faktury) případu přepočítá z cizí na českou měnu. Obdobně při platbě se úhrada
závazku účtuje v české měně. Časový odstup mezi předpisem závazku a jeho úhradou vznikají kurzové rozdíly.
Závazek na faktuře v cizí měně byl přepočítán na českou měnu dle §24 odst.6 zákona o účetnictví kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB.Jedná se o denní kurz
zveřejňovaný na web stránkách ČNB
jednalo se o faktury v eurech placené na Slovensko, vznikla kurzová ztráta účet 563
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§71 metoda oceňování souboru majetku
účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech:
901-majetek pod hranicí 7.000,-Kč o kterém účetní jednotka neúčtuje na maj.účtech, jedná se o sowtvare Home office,2prac.místa pokladny,ESET
902-majetek pod hranici 1.000,-Kč o kterém účetní jednotka neúčtuje na maj.účtech, ale který je pro účetní jednotku významný z hlediska evidence(viz.směrnice o podrozvaze)
905-vyřazené pohledávky
909-majetek předaný PO ZŠ k hospodaření
915-ostat.podm.pohledávky z transferů (Vinařský fond,MMR,MF,MK,JMK)
916-ostat.pod.závazky z transferů (místní organizace)
992-majetek ve výpůjčce (EKO-KOM)
Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČSÚ 708. Účetní jednotka odepisuje majetek rovnoměrným způsobem a
čtvrtletně. Na základě bodu 6.1ČUS č.708
se odepisuje dl.majetek v průběhu jeho používání na základě odpisového plánu , a to po celou dobu jeho používání.(zrušena 5% zbytková hodnota)
Účet 231.011-ČNB
Na zákaldě rozhodnutí Z.O. je zřízen sociální fond, který je veden na ZBÚ způsob účtování - rozvahově
tvorba fondu :
401.101/419.101
měsíční čerpání fondu:
419.111/419.101
předpis mzdových nákladů soc.fondu 528.300/378.100
Za transfery se považují veškeré dotace,granty,příspěvky i finanční dary
Poskytnuté transfery se účtují do nákladů (účet 572),přijaté transfery do výnosů (672), investiční transfery se účtují na účet 403
účet 344 - pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (Vinařský fond, notář-smlouva s fa Baspro)
účet 346 - pohledávky za vyb.ústř.vlád.instituc.(ministerstvo,ÚP..)
účet 348 - pohledávky za vybr.místními vlád.instit. (kraje, obce, DSO..)
účet 347- závazky k vyb.ústř.vlád.institucím
účet 349 - závazky k vybr.místním vlád.instit.(PO ZŠ)
- k 31.12.2021 účtováno o pohledávce vůči notáři 344/403 , jedná se o finanční dar na změnu územního plánu (výstavba Penny)
-poskytnuté transfery k čerpání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty 916MD/999D(SK Krumvíř,ZUŠ,Malovaný kraj,Promuzeum,FS
Pantlička,Římskokatolická církev)
odeslání dotací spolkům 231D/373MD
účtování dobropisů u firmy Enwox Energie :
jedná se o nezaplacené přeplatky za energie
platby zálohy 314/231
vyúčtování 502/321
zúčtování zálohy ve výši vyúčtování
321/314
přeplatek zůstane na účtu 314 a ten se
a) vrátí ve stejném roce
DAL 314 proti DAL -231
b) vratka v následujícím roce
231/314
z důvodu uznání závazku energ.společností EPK vúči obci přeúčtování přeplatků z účtu 314 na účet 311(tvorba OP-plně odepsáno a vyřazeno na podrozvahu 905MD/999D) ,
firma Enwox v insolvenčím řízení přeplatky přeúčtovány z účtu 314 na 311(tvorba OP plně odepsáno a na základě rozhodnutí inv.komise vyřazeno na podrozvahu 905MD/999D
)
účet 389.0004-naúčtován poplatek za zřízení věcného břemene(smlouva o smlouvě budoucí s JMK-Obec oprávněná) , které se zřizuje na základě výstavby byt.domu(přípojka
kanalizace)
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
1
Název položky

Účet

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

Minulé

22 335 773,67

21 664 583,72

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

21 344,85

13 164,85

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

30 650,00

30 650,00

3. Vyřazené pohledávky

905

244 929,00

117 896,00

4. Vyřazené závazky

906

0,00

0,00

5. Ostatní majetek

909

22 038 849,82

21 502 872,87

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

0,00

1 782 503,00

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

911

0,00

0,00

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

912

0,00

0,00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

913

0,00

0,00

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

914

0,00

0,00

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915

0,00

1 782 503,00

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

916

0,00

0,00

0,00

0,00

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

0,00

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

922

0,00

0,00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

0,00

0,00

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

924

0,00

0,00

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

0,00

0,00

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

0,00

0,00

0,00

0,00

P.IV. Další podmíněné pohledávky
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

0,00

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

0,00

0,00

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

0,00

0,00

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

0,00

0,00

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

0,00

0,00

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

0,00

0,00

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

0,00

0,00

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

0,00

0,00

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

0,00

0,00

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

0,00

0,00

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

0,00

0,00

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

0,00

0,00

0,00

0,00

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

0,00

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

0,00

0,00

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

0,00

0,00

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

0,00

0,00

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

0,00

0,00

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

0,00

0,00

0,00

0,00

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

0,00

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

0,00

0,00

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

0,00

0,00

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

0,00

0,00

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

965

0,00

0,00

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

966

0,00

0,00

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

967

0,00

0,00

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

968

0,00

0,00

0,00

0,00

P.VII. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

0,00

0,00

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

0,00

0,00

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

0,00

0,00

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

0,00

0,00

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975

0,00

0,00

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

976

0,00

0,00

7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

978

0,00

0,00

8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

0,00

0,00

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

0,00

0,00

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

0,00

0,00

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

0,00

0,00

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

0,00

0,00

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

0,00

0,00

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

0,00

0,00
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
1
Název položky

Účet

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

Minulé

48 551,00

48 551,00

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

0,00

0,00

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

48 551,00

48 551,00

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

0,00

0,00

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

0,00

0,00

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

22 384 324,67

23 495 637,72
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A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka informuje o těchto skutečnostech:
Ke konci rozvahového existují dvě neuhrazené faktury-dobropisy od firmy Energie pod kontrolou, obecně pros.spol. Brněnská 3883/48 , 695 01 Hodonín Jedná se o přeplatky :
vyúčt.elektrické energie období od 8.9.2015-30.11.2015 ve výši 22.288,-Kč splatnost 22.4.2016
vyúčt.zemního plynu období 1.2.2015-31.12.2015 ve výši 67.620,-Kč splatnost 25.2.2016
Firma Energie pod kontrolou porušila svým jednáním podepsanou smlouvu o dodávkách zem.plynu a elektřiny a převedla Obec Krumvíř bez jejího vědomí k jinému dodavateli.
Společnost je v platební neschopnosti a k vymáhání pohledávek je přistoupeno soudní cestou. Na základě uznání závazku společností Energie pod kontrolou vůči obci Krumvíř
došlo k přeúčtování z účtu
záloh 314 na účet 311.014 částky 89.908,-Kč a tvorbě opravných položek. (V r.2019 pohledávka plně odepsána a vyřazena na pod.účet 905)
V roce 2017 firma Enwox Energy s.r.o. nezaplatila přeplatek za elektřinu období od 1.10.2016-14.8.2017 ve výši 47012,-Kč DF 17-010-00238 a přeplatek za plyn ve výši 80021,Kč období od 1.2.2017-22.8.2017 DF 17-010-00321
nezaplacené přeplatky záloh byly převedeny na účet 311.0015. (v roce 2021 plně odepsaná pohledávka na základě rozhodnutí inventarizační komise vyřazena na podrozvahu
účet 905)
K 31.3.2021 je evidována po slatnosti vystavená faktura(účet 311) z r.2018 : č.VF 18-030-00027 na částku 2.673,-Kč (plná výše 3173,-částečná platba 500,-Kč v r.2019)
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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 Kč
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C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
1
Název položky

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Minulé

5 164 455,00

11 586 239,00

547 866,60

658 005,88
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D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota: 0,00
netýká se naší jednotky

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota: 0,00 m²

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

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem
Hodnota: 0,00 m²

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

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Hodnota: 0,00 Kč
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce

Doplňující informace

Částka

A.II.3.

zařazení do majetku-nadstavba školní jídelny ZŠ ve výši 8 058 840,34Kč a bytový dům ve výši
12 523 052,05Kč

B.II.28.

nevyúčtované transfery poskytnuté spolkům-vratka dotace bude provedena v lednu 2022 jedná se
o FS Pantlička(z důvodu pandemie Covidu spolek nečerpal v plné výši)

A.I.7.

změna územního plánu-jedná se o finanční příspěvek od firmy BASPRO

159 962,00

B.II.32.

uznatelné náklady na dotaci-oprava povrchu víceúčelového hřiště 250tis.Kč a KBS 70tis.kč

320 000,00

D.II.4.

bytový dům-složená kauce ve výši dvou nájmů u 6ti bytů

66 896,00

B.II.31.

pacht pozemků od 1.10.-31.12.2021

13 668,00

D.III.32.

zálohy na dotace 250tis.JMK, 70tis.MK ČR , 3.654,45kč vratka dotace na volby do PS Parlamentu ČR

D.III.36.

nájmy na leden 2022 zaplacené v prosinci 2021

36 294,00

B.II.16.

pohledávka-finanční dar na změnu ÚP(smlouva o notářské úschově)

40 000,00

A.II.8.

projekt dokumentace-vybudování kulturního centra

1 648 208,00

A.II.8.

výstavba kanalizace a ČOV

5 772 392,52

20 581 892,39

18 017,00

323 654,45
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E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce

Doplňující informace

Částka

A.I.5.

majetek vytvořený vlastní činností

-3 530,90

A.I.16.

respirátory,testy,cestovné OC Hustopeče,školení,stravné

70 728,00

A.I.23.

pokuta ČIŽP

A.I.8.

oprava hřbitova 519 407,46Kč a kurtů 2 995 547,65Kč

A.III.2.

spolek PROMUZEUM - návratná finanční výpomoc převedena na dar

A.III.2.

transparentní účet Hustopeče 100 000,-Kč(tornádo) , 64.342,-soc.služby Hustopeče,dotace spolkům
641.983,-přestupková komise 14.000,-Mikroregion Hustopečeko 35.400,-ZŠ 1.460.000,-

B.I.3.

nájem bytový dům

204 016,00

B.I.2.

vstupné kulturní akce

141 760,00

A.I.34.

jedná se o vyřazení pohledávky fa Enwox-nevyúčtované odepsané zálohy za energie

127 033,00

B.IV.2.

dotace kurty MMR 1.282.503,-,hřbitov 344.805,-KBS 70.000,-kurty JMK 250.000,-Vin.fond 19.800,27.345,55 volby do PS Parlamentu ČR, ÚP 180.000,- dále se jedná o čtvrtletní odpisy majetku a
kompenzační bonus Covid-19 a neinv.transfer ze státního rozpočtu na výkon st.správy

100 000,00
3 514 955,11
200 000,00
2 315 725,00

3 251 210,30
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E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
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E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Název položky

Běžné účetní období

G. Ostatní fondy
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
G.II. Tvorba fondu
1. Přebytky hospodaření z minulých let

0,00
14 400,00
14 400,00

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

0,00

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

0,00

4. Ostatní tvorba fondu
G.III. Čerpání fondu
G.IV. Konečný stav fondu

0,00
14 400,00
0,00
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G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Běžné
Brutto

G. Stavby

Korekce

Minulé

Netto

78 162 244,92

23 473 314,40

54 688 930,52

G.1. Bytové domy a bytové jednotky

12 523 052,05

104 360,00

12 418 692,05

0,00

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu

25 690 874,31

6 163 815,20

19 527 059,11

11 810 455,77

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

34 423 935,13

83 130,70

49 933,00

33 197,70

34 865,70

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení

14 842 755,00

7 551 670,00

7 291 085,00

7 777 241,00

G.5. Jiné inženýrské sítě

11 801 457,90

5 132 114,00

6 669 343,90

7 110 763,90

G.6. Ostatní stavby

13 220 974,96

4 471 422,20

8 749 552,76

7 690 608,76

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

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Běžné
Brutto

H. Pozemky
H.1. Stavební pozemky
H.2. Lesní pozemky
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4. Zastavěná plocha
H.5. Ostatní pozemky

Korekce

Minulé

Netto

10 932 877,28

0,00

10 932 877,28

0,00

0,00

0,00

10 817 782,48
0,00

9 324,00

0,00

9 324,00

9 324,00

4 170 047,19

0,00

4 170 047,19

4 053 369,19

482 399,79

0,00

482 399,79

482 399,79

6 271 106,30

0,00

6 271 106,30

6 272 689,50
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
1
Název položky

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

Minulé
0,00

0,00

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

0,00

0,00

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00
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J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
1
Název položky

2
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Minulé
0,00

640 750,00

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

0,00

640 750,00

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

0,00

0,00
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Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

Údaje k poskytnutým garancím ostatním
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Odesláno dne:

Razítko:

.............................................................
Podpis vedoucího účetní jednotky
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