XCRGUPXA / PXA (14042016/16022016)

Licence: DSBD

PŘílOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.

Období:

12 I 2016

ICO:

00544540

Název:

Obec Třebětice

Infonnace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2.

Infonnace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní metody byly měněny v návazností na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009Sb., kdy se zrušily účty 044 a 045, dle §20, odst.
3,písm.h) movité a nemovité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s vyjímkou předání podle § 25 odst.6 účtujeme na Zásoby SU 139, odstranění povinnosti uvádět v příloze (A5) informace
o splatných závazcích na pojistném a daních,část A6 přílohy je konečná, je určena pro "následné události", informace vykazované v příloze v A.8. a A.9. se budou nově vykazovat v položkách B.1.
a B.2., v položce B.3. přílohy se budou uvádět informace o "kompenzačních operacích". Dle metodiky firmy Gordic se od r. 2016 nepoužívá rozpočtová skladba k účtu 244 (pol. 8117,8118).

A.3.

Infonnace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v
pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádi čtvrtletní účetní odpisy. "Zbytková hodnota" majetku je stanovena na 0% z
ocenění dlouhodobého majetku, způsob odepísování je rovnoměrný.4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2016 nebyly realizovány v cízí
měně. Daň z příjmů právnických osob je v účetnictví účetní jednotky zaúčtována do nákladů a současně zobrazena jakový výnos přístího období prostřednictvím účtu 384. Územní plány považuje
úč. jednotka za nehmotný majetek, práva z titulu zřízení věcného břemene považuje účetní jednotka za hmotný majetek.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje
dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energíe) a to ve výši záloh a dále
účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

14.022017 1Bh9m51s
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A.4.

XCRGUPXA

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových

účtů
Podrozvahový

Cls/o

Nézev položky

položky

P.1.

účet

Majetek a závazky

účetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý

nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý

hmotný majetek

902

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek
P.II.

Krátkodobé

pohledávky

z transferů

a krátkodobé

podmíněné

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních

914

pohledávky

1. Krátkodobé podmíněné
podminěné

3. Krátkodobé podmíněné
4. Dlouhodobé

P.IV.

z důvodu

922

z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

podminěné

923
924
925

z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

podminěné

10000,00
ze smluv o prodeji dlouhodobého

pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
pohledávky

majetku

931

majetku

932

z jiných smluv

933

pohledávky z jiných smluv

934

ze sdílených daní

941

ze vztahu k jiným zdrojům

942

ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé

podmíněné pohledávky

podmíněné úhrady pohledávek

11. Krátkodobé podmíněné
12. Dlouhodobé
P.V.

Dlouhodobé

pohledávky

podmíněné

z přijatých zajištění

pohledávky

z transferů

1. Dlouhodobé

podmíněné pohledávky

podmíněné závazky z předfinancování

18h 9m51s

947

ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

2. Dlouhodobé
14.02.2017

945

ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

podmíněné pohledávky

a dlouhodobé

z předfinancování

10000,00

939

podmíněné pohledávky ze sdílených daní

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky
8. Dlouhodobé

921

pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky
6. Dlouhodobé

osobou

pohledávky

3. Krátkodobé podminěné
4. Dlouhodobé

916
jinou

pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky
2. Dlouhodobé

1,00

915

pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

podmíněné pohledávky

Další podmíněné

1,00

913

transferů

užívání majetku

podmíněné pohledávky

5. Krátkodobé podmíněné
6. Dlouhodobé

1,00

912

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

2. Dlouhodobé

MINULÉ

1,00

závazky z transferů
911

Podmíněné

ÚCETNf OBDOB!
B~NÉ

909

podmíněné

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni transferů
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

P.III.

/ PXA (14042016/16022016)

podmíněné

948

závazky z transferů

transferů

951

transferů

952
Zpracováno

systémem
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Licence: DSBD

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových

A.4.

účtů

Člslo

polotky

P.VI.

pOdrozvahovýl-účel

Název polotky
3. Dlouhodobé

podmíněné

pohledávky ze zahraničních

4. Dlouhodobé

podmíněné závazky ze zahraničních

955

6. Ostatní dlouhodobé

podmíněné závazky z transferů

956

užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního
2. Dlouhodobé

4. Dlouhodobé
5. Krátkodobé
6. Dlouhodobé
7. Krátkodobé
8. Dlouhodobé
P.VII.

1. Krátkodobé

3. Krátkodobé
4. Dlouhodobé
5. Krátkodobé
6. Dlouhodobé

podmíněné závazky z důvodu užíváni ciziho majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

P.VIII.

Ostatní

podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého
podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého

968

973
974
975

podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
závazky vyplývající z práv.předp.a

podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a
závazky z poskytnutých

podmíněné závazky z poskytnutých
závazky z poskytnutých

podmíněné závazky z poskytnutých
podminěné

976
další činn.moci zákonod.,výkon.
dalši činn.moci zákonod.,výkon.

garancí jednorázových

podmíněná

aktiva

podmíněná aktiva

3. Ostatni krátkodobá podmíněná

pasiva

podmíněná pasiva

účet k podrozvahovým

účtům

nebo soudní

978
979

982

garancí ostatních

983

garancí ostatnich

984

závazky ze soudních sporů, správních

aktiva a ostatní

nebo soudní

981

garancí jednorázových

závazky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízení

1. Ostatní krátkodobá podmíněná

14.02.2017 18h 9m51s

967

972

podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

4. Ostatní dlouhodobá

966

971

majetku

podmíněné závazky z jiných smluv

2. Ostatní dlouhodobá

5. Vyrovnávací

majetku

podmíněné závazky z jiných smluv

podmíněná

965

závazky

13. Krátkodobé podmíněné
14. Dlouhodobé

964

podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

11. Krátkodobé podminěné
12. Dlouhodobé

963

leasingu

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

9. Krátkodobé podminěné
10. Dlouhodobé

962

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

7. Krátkodobé podmíněné
8. Dlouhodobé

leasingu

leasingu

podmíněné závazky z finančního

Další podmíněné

2. Dlouhodobé

závazky z finančního

961

leasingu

podmíněné závazky z operatívního

3. Krátkodobé podminěné

MINULÉ

954

transferů

podmíněné pohledávky z transferů

závazky z důvodu

ÚČETNI OBDOBI

953

transferů

5. Ostatní dlouhodobé

Podmíněné

-,..,---c
B~ŽNÉ

řízení a jiných řízení

pasíva a vyrovnávací

985
986

účty
991
992
993
994
999

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. sr. o.
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A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písmo b) zákona

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

14.02.2017

18h 9m51s

Zpracováno

systémem

GINIS Express • UCR GORDIC

spol. sr. o.
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B.1.

XCRGUPXA

/ PXA (14042016/16022016)

Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2016 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právni formě účetní jednotky.

B.3.

14.02.2017

Informace podle § 68 odst. 3

18h 9m51s

Zpracovtmo

systémem

GINIS Express - UCR GORDIC spol. sr. o.
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C.

XCRGUPXA

Doplňujicí informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jměni účetni jednotky" a "C.I.3. Transfery na poiízeni dlouhodobého

Clslo

/ PXA (14042016/16022016)

majetku"
ÚCETNf OBDOBf

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého

majetku za běžné účetní období

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého

majetku ve věcné a časové souvislosti

14.02.2017

18h 9m51s

MINU~

Zpracováno

systémem

158649,64

GINIS Express - UCR GORDIC spol. sr. o.

158649,79
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Licence: DSBD

0.1.

/ PXA (14042016/16022016)

Početjednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznamtohoto majetku

0.00

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

0.2.

Celková výměra lesních pozemkůs lesním porostem

0.00

0.3.

V' še ocenění celkové
-

...••••••
-g.,

lesních pozemkůs lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

OA.

Výmě~~sn~h~zemkůslesnimporo~emoceněnýchjinýmzpůsobem~_~

~

0.00

O~.

Výieoceněnl~sn~h~zemkůs~snimpor~~moceněnýchjinýmzpůso~m~_~~~~~~~

__

~~

~

0.00

0.6.

Průměrnávýie oceněni výměry lesnlch pozemkůs lesnlm porostem oceněnýchjiným způsobem

16605.00

0.7.

Komentář k oceněni lesnlch pozemkůjiným způsobem

946485.00

14.02.2017

18h 9m51s

Zpracováno

systémem

GIN/S Express - UCR GORDIC

spol. sr.

o.
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E.1.

Doplňujícl informace k položkám rozvahy

K položce

14.02.2017 18h 9m51s

Ooplňuj(c( informace

Částka

Zpracováno systémem GINlS Express - UCR GOROIC spol. sr. o.
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E.2.

16022016)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplř/Ujfcl informace

8.1.2

Jednorázová

14.02.2017

/ PXA (14042016/

18h 9m51s

Cástka

náhrada za zřízení věcného břemene

500000,00

Zpracováno

systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o.
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E.3.

/ PXA (14042016/16022016)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

1402.2017

XCRGUPXA

Dop/t'lUjlcl informace

18h 9m51s

C~stka

Zprecovéno

systémem

GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sro.
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Licence: OS80

E.4.

16022016)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

14.02.2017

/ PXA (14042016/

Doplflujfcl

1Bh 9m51s

Částka

informace

Zpracováno

systémem GINIS Express - UCR GOROIC spol. sr. o.
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F.

/ PXA (14042016/16022016)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné

celky, svazky obcí, regionální

rady regionů soudržnosti
Položka
BaNĚ

CIS/o

Název

G./.

Počáteční stav fondu k 1.1.

G.If.

ÚCETNf OBDOBf

Tvorba fondu
1. Přebytky hospodařeni

z minulých let

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatni tvorba fondu
G.If/.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu

14.02.2017

18h 9m51s

Zpracováno

systémem

GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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G.

/ PXA (14042016/

16022016)

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

OBDOBf

t-

BĚŽNÉ

trslo
Název položky

položky

G.

Stavby

G.1.
G.2.

Bytové domy a bytové jednotky

G.3.
G.4.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

Budovy pro služby obyvatelstvu

BRUTTO

KOREKCE

14162290,62
351387,00
937634,50

4537342,36
182509,00
366810,00
49837,00
2567746,00
613226,00
757214,36

G.5.
G.6.

Jíné ínženýrské sítě

217580,50
9269882,72
1803340,10

Ostatní stavby

1582465,80

H.

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

Komunikace

a veřejné osvětlení

-

--

-~

J
NETTO
9624948,26
168878,00
570824,50
167743,50
6702136,72
1190114,10
825251,44

---

---MINULÉ

9910805,26
177 770,00
481 261,50
170 155,50
6991972,72
1227462,10
862183,44

-----------------oceiu OBDOBf

Čisk»

---

Název položky

položky

H.

Pozemky

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

Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná

14.02.2017

plocha

Ostatní pozemky

18h 9m51s

Zpracováno

systémem

-

BĚŽNÉ
BRUTTO

KOREKCE

----

MINULÉ
NETTol

2991 769,39

2991769,39

2991769,39

69574,95
1 834 019,20
1084596,64
3578,60

69574,95
1 834019,20
1084596,64
3578,60

69574,95
1 834019,20
1084596,64
3578,60
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XCRGUPXA

/ PXA (14042016/16022016)

I. Doplňující informace k položce "A.lI.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Clslo
položky

I.

ÚCETNloBOOBI
Název položky

Náklady z přeceněni

BĚŽNÉ

reálnou

MINULÉ

hodnotou

1.1.

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

1.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňující informace k položce "8.11.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Clslo
položky

J.
J.1.
J.2.

14.02.2017

úCETNI
Název položky

Výnosy

z přecenění

BĚŽNÉ

reálnou

OBOOBI
MINULÉ

hodnotou

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

18h 9m51s

Zpracováno

systémem
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strana 14/16

XCRGUPXA

Licence: DSBD

K.

/ PXA (14042016/

16022016)

Doplňujici informace k poskytnutým garancim

K.1.

Doplňující infonnace

k poskytnutým

garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující infonnace

k poskytnutým

garancím ostatním

Pozn~mky
Cislo
sloupce
1
2

k vyplněni:
Pozoémks
IC je identifika6nl čtslo osoby (6íselný kód k jednozna6né identifikaci subjektu).
jednotka it osoby (ú6etnl jednotky), v jejlž prospéch byla garance poskytnuta.

Nézev nebo obchodnl jméno

je

obchodnl

účetnt jednotky,

v jejlž prospéch

které

ji bylo

byla garance poskytnuta.

pfidéleno

Ceským statistickým

Název pfedstavuje

oreaem,

Obchodnlm

IC by méto být unikátnl.

omsčeni, pod kterým účetnt jednotka provozuje svoji činnos: Obchodnlm jménem

IC je identifika6nl6íslo
osoby (6lselný kód k jednozna6né identifikaci subjektu), které j! bylo pfidéleno
jednotka IC ůéetnl jednotky (ůčetnt jednotky), za jejiž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodnl jméno
je obchodnl firma.

5

Datumem poskytnuti garance se rozuml jej! zachyceni v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmlnéného závazku se rozuml den poskytnuti
sménky), nenl-Ii dohodnuto jinak, podpisu záru6nllistiny,
schváleni zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou.

ůčetnt jednotky,

za jejlž

závazek byla poskytnuta

Ceským statistickým

garance. Název pfedstavuje

6

Vý~e zaji~téné pohledávky

7

Den a měslc ůčetntno obdobl, za které je sestavována
účetnt závérka, a v némž do~Io k plnénl vyplývaj!clmu
poskytnuté garance, neboť dlužnlk nenl schopen splatit pohledávku vznikou ru6iteli z rea/ízace garance.

k aktuálnlmu

8

Cástka uhrazené pohledávky

9

Souhrn dosavadnlch

10

tlčetnt

jednotka

18h 9m51s

úteaem.

nebo živnostenským

V tomto sloupci uvede účetnt

účetn! jednotky zapsané do obchodnlho

rejstfíku

firma.

3

14.02.2017

rejstfikem

z titulu

6i poslednlmu

ručenl

čisto dle

následujlclho

ručhetem)

z titulu

pod kterým účetnl jednotka

rejstflkem
provozuje

plsemného

nebo živnostenským

úfadem. IC by měto být unikátnl.

svoji činnost. Obchodním jménem

prohlá~enl

ručitele véfite/í

o ručent za

účetnl jednotky
závazky dlužnlka

V tomto sloupci uvede účetnt

zapsáné do obchodního

rejstflku

vůči véfite/í (v6etné podpisu avalu

dni.

či záruky v účetnlm obdobl, za které je sestavována

plnénl (úhrad realizovaných

uvede

rozvahovému

omsčenl,

úfadem, Obchodnlm

konkrétnlho

ručenl

z garance. Ptněnim se

rozum Irealizace garance,

neboli úplné 6i 6áste6né pfevzetl dluhu

za

púvodnlho

dlužnlka

z titulu

podrozvaha.

či záruky.

vý6tu: 1 - Půj6ky (zápůj6ky), úvéry, návratné

Zpracováno

tinenčni

výpomoci,

systémem

2 - Dluhové cenné paplry (v6etné smének),3

GINIS Express - UCR GORDIC spol. sr.

o.

- Pfijaté vklady

a

depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobé

závazky.
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Poznámky

k vyplněni:

Clslo sloupce

Poznámka

1

čtsto a

2

Podle charakteru služeb, které jsou pfedmétem vefejné zakázky, uvede účetnt jednotka odpovldajícl
nakládáni s odpady, O - Sociálnl služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatnl.

název vefejné zakázky, jak je uveden ve Véstnlku vefejných

Pfedpokládaný

Skutečné náklady dodavatele

majetku v jednotlivých

Rok zahájeni a rok ukončeni plateb posky1ovaných

16,18,20,22

Celkové platby za dostupnost

17,19,21,23

Investični

24

na potizen!

označení z následujfclho

výčtu: A - Oopravnl infrastruktura,B

- Vzdé/ávánl a souvisejfcl

služby, C - Vodovody, kanalizace

a

vetejné zakázky.

letech.

Skutečné náklady na pottzent majetku v celkové výSi od uzavfenl smlouvy.

14 a 15

25 až 29

písmenné

nebo skutečný rok zahájeni a rok ukončeni stavby, pokud je stavba součásti pfedmétné

6až 7

9 až 12
13

zakázek.

hrazené

složka platby za dostupnost,

účetnt jednotkou

ůčetn! jednotkou

dodavateli.

dodavateli.
Obvykle zahrnujf tak zvanou servisnl složku, úhradu nákladů na poitzen!

neboli výdaje na portzen! majetku v jednotlivých

majetku, úhradu nákladů na externl dluhové financováni

a dalSI.

letech.

Celkové výdaje na pottzent majetku v platbách za dostupnost.
Oa/SI plnénl zadavatele

v souvislosti

s projektem

(napflklad

nákup pozemků,

ůvěr

posky1nutý dodavateli

a da/SI).

• Konec sestavy •

14.02.2017

18h 9m51s

Zpracováno

systémem

GIN/S Express - UCR GOROIC spol. sr. o.
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