Licence: MUHR (ginis M)

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)
Období: 12 / 2017
IČO:

00301311
Název: Město Hranice
NS:

A.
1.

00301311

Město Hranice

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není
omezena.

A.
2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Od 1.1.2017 došlo k novele vyhlášky č. 463/2016 ze dne 21.12.2016, kterou se mění vyhláška 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. S
účinnosti od 1.1.2016 na základě novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě umožňuje účetní jednotce účtovat na
syntetickém účtu 261 ( pokladna ) s rozpočtovou skladbou. Účetní jednotka nadále účtuje účet 261 bez rozpočtové sklady.

A.
3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Popis účetních metod :
- Ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtu 018 je účtováno od pořízení hodnoty 5 tis. Kč.
- Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtu 028 je účtováno od hodnoty 1 tis. Kč.
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod 1 tis. je evidovám na účtu 902
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod. 5 tis. je evidován na účtu 901
- Majetek příspěvkových organizací je evidován na účtu 909
- Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B k rozvahovému dni.
- Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný. zároveň
provedeno rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708.
- Časové rozlišení je stanoveno na základě významnosti, s vyjímkami, - rozlišují se vždy ( např. energie ) a to ve výši záloh .
časově se nerozlišují pravidelně se opakující platby s nevýznamnými částkami.
- Opravné položky k pohledávkám jsou účtovány k rozvahovému dni ve výši 10 % za každách 90 dnů po splatnosti.
- Opravné položky k věcným břemenům, kde je obec povinná,neúčtujeme.Účetní jednotka si stanovila hranici významnosti na 2,5,mil.
Kč evidované účetní hodnoty majetku
- Na účtu cizích prostředků 245 jsou zúčtovány ostatní cizí prostředky : ztráty a nálezy, kauce Policie ČR na řešení přestupků v
dopravě, jistiny na prodej majetku
- Sociální fond účelový peněžní fond, který účetní jednotak zřizuje dle § 5 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů k zajištění sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců města. Zaměstnavatel tvoří SF na základě přídělu 3 % z
ročního objemu mzdových prostředků
- Na podrozvahovém účtu 994 účetní jednotka eviduje jednorázové úhrady za zřízení věcných břemen,kde je obec povinná. Účtujeme
994/999MD a 994/404D zdůvodu , aby se nepromítlo v žádném účetním výkaze, pouze pro informaci účetní jednotky v hlavní knize.
Postup je zvolen tak, aby
splnily nároky na vlastní informaci účetní jednotky a zároveň nedošlo k zkreslení v příloze účetní závěrky.
- Účetní jednotka spravuje finanční hotovosti občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům. Tuto finanční hotovost účtuje na
podrozvahovém účtu 967 - krátkodobé podmíněnézávazky - cizí prostředky
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Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvah
ový

položky Název položky

P.I.
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.
3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.

účet

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 důvodou 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
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
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901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

138 053 366,85
45 723,45
2 480 722,65
1 874 202,17

130 913 784,25
45 723,45
2 497 907,74
394 964,75

133 652 718,58

127 975 188,31

2 032 871,84

1 819 548,36

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
953
954
955
956
961
962
963
964
965
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Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvah
ový

položky Název položky

účet

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na
základě smlouvy o výpůjčce
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo
jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo
jeho převzetí z jiných důvodů
P.VII. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého
majetku
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého
majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další
činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další
činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací
účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

966
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

967

MINULÉ

2 032 871,84

1 819 548,36

136 020 495,01

129 094 235,89

968

971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986

991
992
993
994
999
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Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka není zapsána do veřejného rejstříku.

A.
6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní uzávěrny nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční
situaci účetní jednotky.
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1.

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala k datu 31.12.2017.

B.
2.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Účetní jednotka je územně samostatným celkem, není příspěvkovou organizací, a proto se informace dle § 66 odst. 8 se nevztahuje k
právní formě účetní jednotky.

B.
3.
1

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
Ke dni 31.12.2017 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtování.
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Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

C.1.
C.2.

BĚŽNÉ

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

28.05.2018 10:56:36

MINULÉ

38 092 705,48

2 191 720,00

39 410 062,96

8 532 069,94
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D.
1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.
2.

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

Účetní jednotka má majetek charakteru kulturních památek, který je podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví
oceněn na hodnotu 1 Kč . Zaúčtováno ma účtu 032. Jedná se o : Sloup se sochou Immaculaty, Socha sv. Anny, Socha
sv. Jana Nepomuckého, Socha Jana Husa, Socha bolesté p. Marie.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

2547636

D.
3.

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

145215252

D.
4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.
5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.
6.

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

D.
7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

K 31.12.2017 nedošlo k žádným přírůstkům, ani úbytkům lesních pozemků. Historický pořizovací ceny majetku lesních
pozemků se nemění, majetek se nepřeceňuje.
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Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

Doplňující informace

B.II.1.

Účet 311 - odpis pohledávky - Usnesením 562/2017 - ZM 23 ze dne 7.9.2017 schválilo vzdání se
práva a prominutí pohledávky za smluvní pokutu společnosti GERLICG ODRY s.r.o.

B.II.1

Účet 311 - odpis pohledávek - Usnesení 483/2017 - ZM 20 ze dne 23.3.2017 schválilo vzdání se
práva a prominutí pohledávek z nájmů bytů a nebytových prostor - promlčené, nevykonatelné a
zemřelí nájemníci.

1 135 288,00

B.II.5.

Účet 315 - odpis pohledávek dle zákona č. 280/2009 Sb. § 10 a § 158 - daňový řád

1 031 646,00

B.II.1

Účet 311 - odpis nedobytných pohledávek dle Instrukce QI -61-01-08 ,následně evidovány na účtu
905

1 419 357,42

B.II.33.

Účet 377 - odpis nedobytných pohledávek dle Instrukce QI -61-01-08 ,následně evidovány na účtu
905

59 870,00

A.II.3.

Účet 021 - zařazení staveb do užívání - ČOV Valšovice

1 540 610,00

A.II.3.

Účet 021 - zařazení staveb do užívání - víceúčelové hřiště - Velká

2 293 121,27

A.II.3.

Účet 021 - zařazení staveb do užívání -regenerace sídliště - Struhlovsko

A.II.3.

Účet 021 - zařazení staveb do užívání - klimatizace v budově čp 118 Zámecká ul.

1 286 757,00

A.II.3.

Účet 021 - zařazení staveb do užívání - rekonstrukce ZŠ a MŠ Šromotovo nám. a umělý povrch
hřiště

4 623 857,27

A.II.3.

Účet 021 - zařazení staveb do užívání - zateplení ZÚŠ

A.II.3.

Účet 021 - zařazení staveb do užívání -revitalizace Cementářské sídliště

A.II.3.

Účet 021 - zařazení staveb do užívání - komunikace a chodníky - Pod Bílým kamenem

A.II.3.

Účet 021 - zařazení staveb do užívání - kupní smlouva - budova bez čp a pozemky v areálu nádraži
ČD

1 185 477,00

A.II.4.

Účet 022 - zařazení do užívání - parkovací automaty

1 673 430,00

A.II.4.

Účet 022 - zařazení do užívání -technologie - ČOV Valšovice

1 135 315,90

A.II.4.

Účet 022 - zařazení do užívání -automobil OCTAVIA 1,6TDI

495 000,00

A.II.4.

Účet 022 - zařazení do užívání - regenerace sídliště Struhlovsko

466 645,53

A.II.1.

Účet 031 - výkup pozemků - za Čaputovým dvorem

11 963 080,00

A.II.1.

Účet 031 - výkup pozemků - kruhový objezd - Jaslo

2 859 400,00

A.II.1.

Účet 031 - výkup pozemků - Severovýchodní obchvat

2 831 750,00

A.II.8

Účet 042 - v roce 2017 byly zahájeny nové investice - projekt na slaškovou kanalizaci

1 098 680,00

A.II.8.

Účet 042 - v roce 2017 byly zahájeny nové investice - stavební práce MŠ Pohádka

2 362 885,00

A.II.8.

Účet 042 - v roce 2017 byly zahájeny nové investice - severovýchodní obchvat

1 581 349,00
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Částka
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Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

A.II.8.

Účet 042 - v roce 2017 byly zahájeny nové investice - komunikace Pod Křivým

A.II.8

Účet 042 - v roce 2017 byly zahájeny nové investice - dešťová kanalizace Kropáčova a Tesaříkova
ul.
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Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

Doplňující informace

A.I.30.

Účet 553 - prodaný dlouhodobý hmotný majetek

A.I.31.

Účet 554 - prodané pozemky

3 949 089,00

A.I.34.

Účet 557 - náklady z vyřazených pohledávek

3 667 599,72

A.I.33.

Účet 556 - tvorba a zúčtování opravných položek vykazuje mínusový zůstatek, byly odepsány
pohledávky a tím i následně zrušeny OP.

2 663 445,66-

A.I.34.

Účet 557 - náklady z vyřazených pohledávek -účetní jednotka odepsala pohledávky z rozvahových
účtů 311, 315 a 377 a to na základě usnesení ZM, dále převedla pohledávky na podrozvahový účet
905, a odpis na základě zákona č 280/ 2009 Sb., daňový řád

3 667 599,72

A.V.2.

Účet 595 - dodatečné odvody daně z příjmů byla zaúčtována korekce daně z příjmu právnických
osob za rok 2016 na základě daňového přizání

B.I.14

Účet 646 - výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, kromě pozemků

B.I.15.

Účet 647 - výnosy z prodeje pozemků

3 896 266,18

B.II.5.

Účet 665 - výnosy z dlouhodobého finančního majetku - dividendy VaK Přerov a.s.

1 523 850,00

28.05.2018 10:56:36

Částka

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

75 000,00

959 310,00-

75 001,00
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E.
3.

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce

Doplňující informace

A.

Přehled o peněžních tocích je sestavován od roku 2011. Peněžní toky byly proti roku 2016 ovlivněny
změnou stavu opravných polože 192 a 194 k pohledávkám, prodejem majetku, změnou stavu
krátkodobých pohledávek, závazků. Dále byly ovlivněny přeúčtování z účtu 403/300 - 31 189 068,03
Kč na účet 403/500 + 31 189 068,03 Kč . Opravy byla provedena z důvodu, aby stav v modulu
majetku souhlasil na stav v účetní evidenci.

56 240 639,73

B.II.

V roce 2017 došlo k zvýšení příjmů z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji o proti roku
2016 o 3 305 146,69 Kč.

3 971 267,18

R.

Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 31.12.2017 se zvýšil o 3 192 305,35 Kč.

C.I.

Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu byly ovlivněny přeúčtování z účtu 403/300 31 189 068,03 Kč na účet 403/500 +31 189 068,03 Kč . Opravy byla provedena z důvodu, aby stav
v modulu majetku souhlasil na stav v účetní evidenci.

28.05.2018 10:56:36

Částka

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

153 249 408,80
38 193 525,15
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E.
4.

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

Doplňující informace

A.I.

Výkaz je se stavuje od roku 2011. Jmění účetní jednotky o proti roku 2016 se zvýšilo o 219 001,38
Kč v souvislosi s bezúplatnými převody .

A.V.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - stav proti roku 2016 se nezměnil, nebyl účetní
pohyb.

A.VII.

Opravy předcházejících účetních období účet 408 - stav o proti rioku 2016 se nezměnil, nebyl účetní
pohyb.

28.05.2018 10:56:36

Částka

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

1 815 770 752,50

501 116 814,47-

5 674 847,00-
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F.

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

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

Číslo Název

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

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

28.05.2018 10:56:36

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

687 679,53
1 550 219,67

1 550 219,67
1 449 405,00
788 494,20

strana 13 / 17

Licence: MUHR (ginis M)

G.

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

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

Číslo

BĚŽNÉ

položk Název položky
y

BRUTTO

1 488 414 925,45
158 877 703,28
580 424 986,09
581 545,40
484 652 446,44
111 402 398,96
152 475 845,28

MINULÉ

KOREKCE

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

535 144 587,19
73 162 210,00
212 813 750,00
251 750,00
177 786 626,00
31 315 573,00
39 814 678,19

H.

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

NETTO

953 270 338,26
85 715 493,28
367 611 236,09
329 795,40
306 865 820,44
80 086 825,96
112 661 167,09

923 549 561,15
87 768 969,28
353 183 797,66
337 127,40
289 925 445,63
82 058 587,36
110 275 633,82

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položk Název položky
y

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

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

28.05.2018 10:56:36

BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ
NETTO

295 387 589,83

295 387 589,83

274 458 287,04

77 796 630,50
65 541 283,78
11 128 750,07
140 920 925,48

77 796 630,50
65 541 283,78
11 128 750,07
140 920 925,48

77 796 630,50
50 784 236,18
11 001 893,07
134 875 527,29

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
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I.

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

BĚŽNÉ

MINULÉ

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

100 863,80
100 863,80

J.

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

J.
J.1.
J.2.

20 600,00
20 600,00

BĚŽNÉ

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

28.05.2018 10:56:36

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

3 297 144,00
3 297 144,00

MINULÉ

439 772,20
439 772,20
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K.

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo sl Poznámka
oupce
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 veřiteli 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
7

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
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.

28.05.2018 10:56:36
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L.

XCRGUPUA / PUA (04012018 08:23 / 201609011111)
0000ALV06BFW

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

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.

16,18,20, Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku,
22
úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21, Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
23
24
25 až 29

Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.05.2018, 10:56:36
Podpis statutárního orgánu: Jiří Kudláček

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Vlasta Lukášová

..........................................................

.........................................................
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