Licence: DT85

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.

Období:

12 / 2020

IČO:

00849979

Název:

Obec Svatoňovice

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ÚJ časové rozlišení vede jako pohledávky a závazky. Účetní jednotka se řídí směrnicí č. 2/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Při oceňování a účtování zásob postupuje obec v souladu s pravidly stanovenými § 7 odst. 4. Zákona o účetnictví č. 563/1991Sb. o pořízení a úbytku zásob účtuje obec podle způsobu B. Obec Svatoňovice
účtuje v programu GORDIC

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Obec Svatoňovice účtuje majetek dle Směrnice č.3/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku Obce Svatoňovice. Dlouhodobý nehmotný majetek představují: - ocenitelná práva průmyslového
vlastnictví, licence, poskytování technických nebo jiných využitelných vlastnictví, projektová dokumentace a software s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jejiž ocenění převyšuje částku 60.000,-- Kč.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- do 60.000,- Kč. Dlouhodobý hmotný majetek představují: samostatné movité věci, jejichž
ocenění převyšuje částku 40.000,-- Kč. a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Patří sem pozemky, stavby, kulturní předměty a pěstitelské celky trvalých porostů bez ohledu na výši ocenění. Drobný
dlouhodobý hmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- do 40.000,- Kč. Majetek s hodnotou nižší než 3.000,- Kč a dobou použitelností delší než
1 rok evidujeme v podrozvahové evidenci. Věcná břemena, kde je obec oprávněna, o nich nebude do částky 40.000,- Kč účtovat na účtu 029, bude je pouze analyticky rozlišovat.Technickým zhodnocením se
rozumí modernizace, rekonstrukce, nástavby, přístavby, stavební úpravy. Zásobami jsou: skladový materiál (suroviny, pomocné látky, provozovací látky, materiál na opravy), náhladní díly, obaly, movité věci s
dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu. Při oceňování zásob postupuje obec v souladu s pravidly stanovenými v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a dále zejména dle
ČSÚ. O pořízení a úbytku zásob účtuje obec podle způsobu B. Dle § 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. lesní hospodářské plány, povodňové plány, plány povodí a energetické audity budou považovány za provozní
náklad a na majetkových účtech nebudou evidovány, pokud nadřízený orgán nerozhodne jinak nebo poskytovatel dotace (příspěvku) u konkrétních jednotlivých případů (záměr pořízení dlouhodobého
majetku). Stanovení odpisového plánu: Účetní jednotka provádí čtvrtletní rovnoměrný odpis. V roce 2020 nebyly uhrazeny pohledávky po splatnosti za dřevo fa. Tvarůžek z roku 2007 na účtu č. 311 0316 .
Pohledávka za fa. Tvarůžek činí k 31.12.2020 částku 7.502,96 Kč. V roce 2017 zastupitelsvo obce schválilo na svém 5. ZZO Plán financování obnovy vodovodu ve výši 20.000,- Kč ročně, který je evidován
analyticky na účtu 231 0030/441 0100. Na účtu 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 221.430,00 Kč evidujeme zhotovení Územního plánu obce u kterého je předpoklad dokončení v roce
2021. Na účtu 042 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek ve výši 57.524,01 Kč evidujeme technické zhodnocení hospodářské budovy na par.č. 89 v k.ú. Svatoňovice, která by měla po dokončení
sloužit včetně pozemku jako sběrné místo tříděného odpadu.
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Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

A.4.
Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

642 281,21

636 378,29

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

6 780,00

6 780,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

555 085,21

549 182,29

3. Vyřazené pohledávky

905

21 285,00

21 285,00

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

59 131,00

59 131,00

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

P.II.

P.III.

P.IV.

P.V.

účet

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

911

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

912

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

913

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

914

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

916

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

921

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

922

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

923

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

924

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

925

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

926

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

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

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

947

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

948

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
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Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

A.4.
Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

účet

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

P.VI.

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

965

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

966

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

967

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

968

Další podmíněné závazky

P.VII.

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

976

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní

978

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

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

985

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

986

P.VIII.

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná 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
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Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

A.4.
Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

účet

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

A.5.

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

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

999

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

642 281,21

636 378,29

Ke dni 31.12.2020 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetnictví
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2020 evidujeme prodej parcely par. č. 2911 v k.ú Svatoňovice, ktrý schválilo Zastupitelstvo obce Svatoňovice dne 03.12.2020 pod č.j. 4. b)/2020 za cenu 5720,- Kč.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

28.01.2021 10h43m21s
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C.

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

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.

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

28.01.2021 10h43m21s

BĚŽNÉ
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MINULÉ

150 040,00

317 000,00

23 287,73

20 033,16

strana 6/ 14

Licence: DT85

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

1492748.00

D.3.

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

85086636.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6.

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

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

28.01.2021 10h43m21s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

28.01.2021 10h43m21s

Doplňující informace

Částka
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

28.01.2021 10h43m21s

Doplňující informace

Částka

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

strana 9/ 14

Licence: DT85

E.3.

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

28.01.2021 10h43m21s

Doplňující informace

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce
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Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

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

Číslo

Název

G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Tvorba fondu
1. Přebytky hospodaření 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. Ostatní tvorba fondu

G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu

28.01.2021 10h43m21s

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

strana 12/ 14

Licence: DT85

G.

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

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

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

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.
G.5.

MINULÉ

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

22 819 199,22

7 812 153,00

15 007 046,22

15 177 938,30

3 274 008,00

1 485 108,00

1 788 900,00

1 834 772,00

6 006 024,47

2 191 928,00

3 814 096,47

3 911 896,47

Komunikace a veřejné osvětlení

5 929 477,18

1 773 236,00

4 156 241,18

4 093 015,26

Jiné inženýrské sítě

2 938 536,67

1 513 262,00

1 425 274,67

1 453 950,67

G.6.

Ostatní stavby

4 671 152,90

848 619,00

3 822 533,90

3 884 303,90

H.

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

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.
H.3.
H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

11 352 477,62

11 352 477,62

11 355 077,62

Lesní pozemky

7 539 939,59

7 539 939,59

7 539 939,59

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

1 163 072,54

1 163 072,54

1 163 072,54

319 050,56

319 050,56

2 340 052,12

2 330 414,93

2 330 414,93

312 013,37

28.01.2021 10h43m21s

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

strana 13/ 14

Licence: DT85

XCRGUPXA / PXA (01012020 / 01012020)

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

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

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

BĚŽNÉ

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.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

41 086,88

J.1.

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

41 086,88

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
* Konec sestavy *
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