PŘÍLOHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Šatavsko; IČO 68730756; Bratčice 36, 664 67 Bratčice
Svazek obcí
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 4.2.2016 v 18:44

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.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Novelizace vyhlášky č. 410/2009 Sb. proběhla vyhláškou č. 301/2014 Sb., ze dne 18. prosince 2014. V naší organizaci došlo
ke změně účtování podrozvahového účtu 911 Vyřazené pohledávky na účet 905 Vyřazené pohledávky. Převod zůstatků účtu
byl proveden již v počátečních stavech.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použití vyhlášky č. 410/2009 Sb.:
§ 55-ocenění nákladů souvisejích s pořízením DNM a DHM - účetní jednotka oceňuje dle vyhlášky. Účetní jednotka má ve
směrnici o zařazení majetku obce stanovenou hranici výše ocenění pro účtování HM. U DHM ocenění vyšší než 40 000,-Kč
a výše, u DNM ocenění vyšší než 60 000,-Kč a výše, u DDHM ocenění výše než 3000,-Kč do 40 000,-Kč,u DDNM ocenění
výše než 1000,-Kč do 60 000,-Kč. O věcných břemenech ve prospěch svazku bude účetní jednotka účtovat od 40 000,-Kč.
§56-vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenný papírů a podílů-učetní jednotka nepoužila.
§57 - způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejích s pořízením zásob-používá se v souladu s ustanovením
daného paragrafu. Bude-li mít UJ zásoby bude o nich účtovat způsobem B.
§58 vymezení nákladů sousvisejích s pořízením pohledávek,§59oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění
ekvivalencí u cenný papířů a podílů,§60 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zjišťovacích derivátů,§61 oceňovací
rozdíly při uplatnění realné hodnoty u derivátů k obchodování,§63 oceňovací rozdíly při uplatnění realné hodnoty
pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování-nepoužívá se.
§64-Oceňovací rozdíly při uplatnění realné hodnoty u majetku určeného k prodeji a směně. UJ má tuto účetní metodu
upravenou ve
směrnici. Jsou stanoveny hranic významnosti,kdy bude o realné hodnotě účtováno:
Reálná hodnota je objektivně zjistitelná (§27, odst. 7) - za situace, že reálná hodnota není objektivně zjistitelná, považuje
účetní jednotka prodej takového majetku, u kterého existují technické nebo jiné specifické podmínky, které neumožňují
informace o reálné hodnotě získat (např. kulturní předměty, nehmotný majetek, nedokončený majetek apod.).
Reálná hodnota je významně rozdílná od ocenění majetku dle zákona o účetnictví § 25 - za nevýznamný rozdíl je
považována částka 100 000,- Kč a nižší.
Prodej majetku či směna se bude realizovat v krátkodobém horizontu nejpozději do dvou let od schválení záměru prodeje.
Majetek je evidován v účetnictví účetní jednotky.
Reálnou hodnotou se nepřeceňuje majetek určený k prodeji
- zásoby,
- jiný drobný majetek evidovaný na podrozvahových účtech,
- majetek určený k narovnání vlastníckých vztahů (zaplocené pozemky, u kterých se dodatečně zjistí, že patří obci, ale užívá
je vlastník nemovitosti např. v rámci svého pozemku), pozemky do plochy např. 200m2 nebo do hodnoty 100 000,- Kč.
- majetek, u kterého je doba realizace prodeje delší než dva roky,
- majetek nedosahující požadovanou hranici významnosti,
- krátkodobý finanční majetek
§65- postup tvorby a použití opravných položek. UJ má tuto účetní metodu upravenou ve směrnici. O opravných položkách
účtuje 1x ročně. O tvorbě opravných položek u majetku rozhoduje inventarizační komise při provádění inventarizace, dle
potřeby.U majetku se opravné položky tvoří v případě, že dojde k přechodnému snížení hodnoty majetku o 20%,taktéž u
majetku na kterém bylo zřízeno věcné břemeno a jeho hodnota přechodně klesla o 20%.
§66-Odpisování majetku. UJ má tuto účetní metodu upravenou ve své směrnici. O odpisech účtuje 1x ročně.
§67-postup tvorby a použití rezerv, bude použito v souladu s §. Doposud tuto účetní metodu UJ nepoužila.
§69-používá se dle požadávků zákona, účetní jednotka použití této účetní metody má blíže stanoveno ve směrnici.
Ze zásady časového rozlišování se stanoví následující výjimky:
Nevýznamné částky nepřesahující 5.000 Kč týkající se nákladů za:
- Nákup novoročenek, kalendářů, PF
-Předplatné novin a časopisů.
-Předplatné účasti na seminářích a kurzech, kde zahájení kurzu bylo v minulém účetním období a jeho ukončení bude v
následujícím období.
-Přefakturace telefonních hovorů a další předfakturace nevýznamné hodnoty (obědy apod.)
-Cestovné (pracovní cesty zahájeny v běžném období, ukončené v následujícím období)
-Všech případů nákupu materiálu (kancelářských potřeb, drobného materiálu pro údržbu a úklid., paliva) a PHM, které byly
učiněny před koncem účetního období a byly, při dodržení pravidel stanovených vnitřním předpisem zúčtovány přímo do
nákladů bez použití účtu zásob. V tomto případě nebude k rozvahovému dni zjišťováno, zda byly nakoupené předměty
spotřebovány. (Vyšší nákupy než stanovená částka nebo množství je nutno podrobit inventuře.)
Pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost
-Pojistné
-Auditorské služby a služby daňových poradců
-Paušální platby za technickou podporu, servisní služby a služby obdobné
-Nájem díla dle autorského zákona včetně nájmu SW
-Členské příspěvky DSO, SMO, MAS, zájmovým sdružením právnických osob, kde je obec členem, pokud nejsou roční nebo
mají splatnost před koncem roku na další období
-Udržovací poplatky za software
Nevýznamné částky nepřesahující 5.000 Kč týkající se výnosů za:
-Nájmy hrobových míst
-Nájmy zahrádek a dalších prostor přijímané v periodách delších než jeden rok
-Pravidelně se opakující výnosy (paušální úhrady za služby, apod.)
-Výnosy budoucích období hrazené dopředu
-Úroky z vkladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček
Vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci, kde by se vytvořila ve stejné výši dohadná položka aktivní i
pasivní.
Časové nerozlišování těchto plateb nesmí výrazněji ovlivnit věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů.
§70-metoda kurzových rozdílů, UJ tuto účetní metodu nepoužila.
§71-metoda oceňování souboru majetku- používá se v souladu s ustanovením daného paragrafu.
§72- některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv-používá se v souladu s ustanovením vyhlášky.UJ
upravuje účtování a podmíněných pasivech a aktivech ve směrnici k podrozvaze.
§73 vybrané druhy finančního zajištění(repo obchody),§74- uplatnění realné hodnoty u závazku vrátit cenný papír, který UJ
zcizila a k okamžiku ocenění jej nezískla zpět - UJ tuto účetní metodu nepoužila.

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
901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

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.

MINULÉ

0,00

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

P.II.

BĚŽNÉ

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. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.

978

6. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.

979

7. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

981

8. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

982

9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

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

985

76 397,00

76 397,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 922 910,00

2 013 660,00

1 922 910,00

2 013 660,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
POLOŽKA
Číslo Název
12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení

ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU

BĚŽNÉ

MINULÉ

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

0,00

0,00

-1 922 910,00

-1 937 263,00

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

Název položky

1.

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

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

17 564,00
7 528,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Skutečnosti podle §19 odst.5 písm. a) zákona č.563/1991 nemáme.
Ke konci účetní závěrky neexitovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na
finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Skutečnosti podle §19 odst.5 písm. b) zákona č.563/1991 nemáme.
Ke konci účetní závěrky neexitovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu
na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V účetní jednotce daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se ÚSC.

Číslo
položky

Název položky

Syntetický
účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cen.papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

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
4 387 086,72

MINULÉ
4 387 086,72

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: 0,00

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

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

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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

A.II.8.

Napojení na skupinový vodovod Dolní Kounice 168 145,-.pořízení komunikační jednotky do
vodojemu Dolní Kounice 32 000,-, 3200,-poplatek připojení -napojení na vodovod Mělčany-Dolní
Kounice, 12 116,68 přípojka k šachtě Mělčany , celkem zařazeno na 021- 215461,88Kč

215 461,88

B.II.1.

Dlužné faktury za vodné a stočné.

782 111,00

B.II.4.

Zálohy na el.energii,poplatky za odběr pitné vody.

289 423,52

B.II.18.

Pohledávky za členskými obcemi na splátky úroků z úvěru,který byl použit na výstavbu kanalizace.

B.II.31.

Dohadná položka za vodné a stočné.

D.III.36.

Dohodané položky za el.energii, poplatky za odběr podzemní vody, technický dozor.

A.IV.5.

Dlouhodobé pohledávky za členskými obcemi na splátky úvěru, který byl použit na výstavbu
kanalizace.

A.I.5.

Progam majetek EO4 -6239,60.

A.II.3.

Napojení vodovodu Bratčice na skupinový vodovod Dol.Kounice-Mělčany.

17 544,00
2 664 400,00
508 573,54

14 911 871,00

6 239,60
215 461,68

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

Doplňující informace

Částka

A.I.1.

Náplň toho to účtu tvoří především náklady na chemii,DDHM do limitu, PHM, material na opravy a
kancel.material.

185 858,04

A.I.12.

Náplň tohoto účtu tvoří především servis čov,vodovodu, tech.dozor čov a vodovodu, odvoz odpadu
a likvidace odpadu z čov, softwar.práce.

A.I.20.

Náplň tohoto účtu tvoří především poplatky za odebranou podzem.vodu, poplatek za vypouštění
odpad.vod, telekomun.poplatek, ověření.

31 131,00

A.I.36.

Nápln tohoto účtu je především pojistné

55 930,00

A.II.2.

Úroky z úvěru na stavbu kanalizace.

314 445,24

B.IV.2.

Výnosy z transféru od obcí Sobotovice, Ledce, Syrovice, Bratčice-příspěvek na platbu úroků z
úvěru.

313 206,00

A.I.35.

Progam majetke EO4 -6239,60.

1 187 896,62

6 239,60

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
Číslo Název

BĚŽNÉ
BRUTTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

240 019 911,31

37 272 728,00

202 747 183,31

207 201 161,63

239 636 086,31

37 246 488,00

202 389 598,31

206 835 896,63

383 825,00

26 240,00

357 585,00

365 265,00

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
373 420,00

KOREKCE

NETTO
0,00

MINULÉ

373 420,00

373 420,00

368 356,00

368 356,00

368 356,00

5 064,00

5 064,00

5 064,00

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

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
poskyt. garance
pohledávky
ručitelem v roce
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

Dodavatel

Ocenění poříz.
majetku dle sml.
8

IČ

Rok zahájení

Rok ukončení

4

5

6

7

Výdaje vynaložené na pořízení
majetku
t-4

9

t-3

Stavební fáze

Obchodní firma

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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