Licence: DSBD

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

12 / 2019
00544540
Obec Třebětice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Třebětice 51

ulice, č.p.

obec

Třebětice

obec

PSČ, pošta

76901

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

00544540

hlavní činnost

právní forma

Obec

vedlejší činnost

zřizovatel

Zlínský kraj

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

Razítko účetní jednotky
573396961

fax
e-mail

obec@trebetice.cz

WWW stránky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Ludmila Stratilová

Čestmír Stratil

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.03.2020, 17h23m41s
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A.1.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

Informace 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.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní metody byly měněny v návaznosti 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). Od r.
2017 účtujeme v režimu oddělených pokladen na účtu 261 0300. Novela RS, vyhl. č. 463/2016 Sb. ruší pol. 1351 odvod z loterií a nahrazuje ji pol.1382. Od r. 2018 se používá položka 5123
Podlimitní technické zhodnocení. Novela RS č. 329/2018, účinnost od 1.1.2019, nový paragraf 5213 a položka 5903 na povinné vyčlenění fin.prostředků na řešení kriz. situací, ruší se pol. 5429 Ost.
náhrady placené obyvatelstvu, kterou nahrazuje pol.5811 Výdaje a náhrady za nezpůsobenou újmu.

A.3.

Informace 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 provádí měsíční účetní odpisy (změna proti r. 2018, kdy byly čtvrtletní). "Zbytková
hodnota" majetku je stanovena na 0% z ocenění dlouhodobého majetku, způsob odepisování je rovnoměrný.4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné
platby v roce 2019 nebyly realizovány v cizí měně. Daň z příjmů právnických osob je v účetnictví účetní jednotky zaúčtována do nákladů a současně zobrazena jako 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 (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

25.03.2020 17h23m41s

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

strana 2 / 15

Licence: DSBD

A.4.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

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 důvodu 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

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.

25.03.2020 17h23m41s

účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

901
902
905
906
909
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
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A.4.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

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
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

25.03.2020 17h23m41s

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)
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B.1.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12. 2019 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 právní formě účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

25.03.2020 17h23m41s
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C.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

25.03.2020 17h23m41s

BĚŽNÉ
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158 697,76

158 648,59
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3.

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

0.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6.

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

16605.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

946485.00
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E.1.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

25.03.2020 17h23m41s

Doplňující informace

Částka
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E.2.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

25.03.2020 17h23m41s

Doplňující informace

Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

25.03.2020 17h23m41s

Doplňující informace

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

25.03.2020 17h23m41s

Doplňující informace

Částka

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

strana 12 / 15

Licence: DSBD

F.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

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

Číslo

Název

G.I.
G.II.

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

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

25.03.2020 17h23m41s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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G.

XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

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

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

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

H.

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

14 162 290,62
351 387,00
937 634,50
217 580,50
9 269 882,72
1 803 340,10
1 582 465,80

MINULÉ
KOREKCE

5 686 502,36
209 184,00
389 546,00
57 085,00
3 437 350,00
725 275,00
868 062,36

NETTO

8 475 788,26
142 203,00
548 088,50
160 495,50
5 832 532,72
1 078 065,10
714 403,44

8 858 964,26
151 095,00
555 672,50
162 919,50
6 122 468,72
1 115 421,10
751 387,44

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

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

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

25.03.2020 17h23m41s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

2 991 769,39

2 991 769,39

2 991 769,39

69 574,95
1 834 182,20
1 084 596,64
3 415,60

69 574,95
1 834 182,20
1 084 596,64
3 415,60

69 574,95
1 834 019,20
1 084 596,64
3 578,60
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XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

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

MINULÉ

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

J.
J.1.
J.2.

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

MINULÉ

* Konec sestavy *

25.03.2020 17h23m41s
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