PŘÍLOHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Obec Nenkovice; IČO 00488852; Nenkovice 37, 696 37 Nenkovice
Obec
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2021 v 11:46

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v
následujícím období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu souladu s právními
předpisy.
Účtujeme:
-Tvorba oprávek
-Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů 572, přijaté dotace do výnosů 67x
-Majetek od 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 558 a účet 028. Majetek do 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 501 a
podrozvaha účet 902 .
-Podrozvahové účty 909 - majetek školy, 902 - OE majetek do 3 tis.
na pol 5137
-účet 403 - rozpouštění (dotací) transfery - pořízení dlouhodobého majetku
-od 2014 zdrav.pojištění na účet 337, dále změny účt podrozvah
- od 2015- na účtu 916 veden podmíněný závazek pro ZŠ (případný doplatek mezd)
- účet 905 vyřazené pohledávky
- účet 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Úprava schváleného rozpočtu na rok 2017
Úprava v rozpočtu 2019
rezerva na krizové opatření, upraveno v RO1 z § 5212 pol 5139 na §5213 pol 5903.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob zaokrouhlování: nakladové a výnosové účty jsou zaok. na Kč.
Z těchto položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky sečteny
do součtových řádků.
Při zpracování výkazu Příloha se hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn
k účtům:377 nebo 378
Ocenění reálnou hodnotou : Účetní jednotka od r. 2012 uplatňuje účtování reálnou hodnotu majetku dle směrnice k aplikaci
reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. Pokud účetní hodnota vyřazeného (prodaného) majetku
(pozemku) nepřesáhne 10% z reálné ceny (dle znal.posudku, nebo prodejní ceny), účetní cena jenižší jak 10 % účtuje se o
reálné hodnotě. Zároveň kupní cena (reálná cena) je v částce nad 100 tisíc. Při nižších částkách se neúčtuje o RH. Pokud je
reálná cena (prodejní,kupní) více jak 100 tis, ale zároveň účetní cena je nižší jak 10% z reálné ceny, neúčtuje se RH, tento
rozdíl se považuje za nevýzn. rozdíl.
Oceňování majetku
DDHM 3 000,-kč - 40 000,-Kč, DDNM 7 000,-Kč - 60 000,-Kč.
Zásoby nebyly účtovány. Dlouhodobý majetek vlastní činností nebyl pořízen. Účetní jednotka nevlastní majetkové
podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.
Ocenění reprodukční pořizovací cenou nebylo použito.
Odpisy
Účetní jdenotka sestavuje každoročně odpisový plán, provádí roční odpisy a roční rozpouštění dotací. Při tvorbě odpisového
plánu se vychází z ČUS 708, prodloužení doby použitelnosti u jednotlivého majetku určuje starosta.
Odpisový plán (směrnice) -odpisy dle schváleného odpisového plánu, rovný způsob odpisování, odpisy ročně, zůstatková
hodnota majetku bez zbytkové hodnoty.
Peněžní fondy nejsou zřízeny.
Časové rozlišení:
Účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, ale provádí časové rozlišení pro roční období. Vždy u záloh
energií, a jiných záloh k 31.12.
Opravné položky jsou účtovány vždy ročně k 31.12.
Pozovací cena majetku zařazená do majetku obce: Do pořizovací ceny se zahrnují náklady na administraci dotace a veřejné
zakázky, aktivace mezd aj. Účtování proběhne na nedokončeném majetku obce a to účet 042 a následně pak po dokončení
(např kolaudace, či jiné rozhodnutí o dokončením majetku (stavbě) se převádí např. na 021.
Zaúčtování zařazení nebo vyřazení majetku dnem podání návrhu na zápis do kat.nemovitosti musí být věrně zobrazen v
účetní závěrce, nikoli bezpodmínečně v průběhu účetního období.
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, že Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, niko-li
v průběhu roku účetního období, kdy může docházet ke změnám - úpravám a opravám.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
POLOŽKA
Číslo Název
P.I.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU

Majetek a závazky účetní jednotky

BĚŽNÉ

MINULÉ

5 760 135,20

5 212 354,21

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

819 979,59

781 015,59

3. Vyřazené pohledávky

905

183 477,28

184 937,37

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

4 756 678,33

4 246 401,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523 266,49

290 685,55

523 266,49

290 685,55

0,00

0,00

0,00

0,00

P.II.

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.

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. Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu

975

6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu

976

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

978

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

979

9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

981

10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

982

11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
POLOŽKA
Číslo Název

ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU

12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

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

985

14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení

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

BĚŽNÉ

MINULÉ

0,00

0,00

6 283 401,69

5 503 039,76

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají
vliv na finanční situaci účetní jednotky..

B.1. Informace podle § 66 odst. 6
Rok 2020
Návrh na vklad p.č. 2947/30,2947/68, VB E.On, NN Lindovský
Kupní smlouva: 1/2020, p.č.213/59 Krahula
Kupní smlouva 2/2020, p.č. 2947/48 Zálešák
Kupní smlouva 3/2020 p.č. 213/54 Smějsová
Kupní smlouva 4/2020 p.č. 290/13 Muller (kupuje obec)
Kupní smlouva 6/2020 p.č. 213/56 Seďa
Kupní smlouva 7/2020, p.č. 213/55 Seďovi
O reálné hodnotě se neúčtovalo, částky byly nízkénevýznamné hodnoty - do sto tisíc korun.
Dále pak dělení pozemku p.č. 3001/1 no výměře 13796m2 na 3001/1, 3001/9,/10,/11,/11,/12,/13.
Analytika zůstává stejná.
Rok 2019
Návrh na vklad 31.5.2019 - směnná smlouva p.č. 5795 za 5024, mezi Obcí Nenkovice a Zemas a.s.
Věcná břemena:
- E-on (sloup,kabel NN) p.č.214/29,2947/18,214/10 (Závodský) - právní účinky vkladu 22.5.2019 (031 502), 214/10 už je na
402 z minulosti.
- E-on (kabel NN) p.č. 5894/1, 2947/41(Karabinoš) - právní účinky vkladu 19.11.2019 (031 302, 402), účtovány ny 302 402 v
minulosti.
- E-on (kabel NN) p.č.289/70(Moravčík) - právní účinky vkladu 18.12.2019 (031 502)
Digitalizac platná k 19.9.2019 intravelánu v k.ú. Nenkovice pozemky rozměrově a přeúčtování analyticky - čili rozdělení
pozemků.
Na zústatky toto nemělo vliv, ceny zústávají stejné. Přeúčtováno dle mimořádné inventury pozemků k 31.10.2019.
VB účtujeme na účet věcných břemen po uvedení data z katastru - právní účinky vkladu, tudíš u smluv o smlouvách
budoucích neúčtujeme.
Případné rozdíly v datumech (období) v zaúčtování jsou tolerovány, jako např. při pozdním zaslání návrhu na vklad
prodávajícímu atd. Nejpozději k datu 31.12. aktuálního roku musí být veškerý majetek dle skutečného stavu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8
-Účetní jednotka nemá žádné fondy. Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
Hodnota: 0,00
Hodnota: 0,00

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1.

Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období

332 024,00

574 562,63

C.2.

Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.

231 766,54

205 522,11

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 oceněným jiným způsobem
Hodnota: 0,00

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

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

Doplňující informace

Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce

Doplňující informace

Částka

R.

Komerční banka zstatek k 31.12.2020

555 170,89

R.

Česká spořitelna- běžný účet zůstatek k 31.12.2020

1 938 841,50

R.

Česká národní banka k 31.12.2020

3 892 550,65

C.III.

Úvěrový účet (ozn.1) k 31.12.2020
K 31.12.2020 nutno splatit jistinu 231180,-Kč

1 038 155,00

Z.

Úvěrový účet (ozn. II) k 31.12.2020
K 31.12.2020 nutno splatit jistinu128208,-Kč

1 784 172,00

A.I.1.

Odpisy dlouhodobého majetku.
Dle úpravy ČUS 708: postupp práce s dlouhodobým majetkem:
1. Inventarizace proběhne k 31.12.2020
2. Vytisk sestav k 31.12.2020, jinak průběžné sestavy čtvtletní.
3. Zprac.odpisových plánů pro rok 2020 (Od 1.1.2015 výpočet probíhá z ceny snížené o zbytkovou
hodnotu).
4. Odpisy se provádějí ročně, účtujeme k 31.12.2020
5. Rozpouštění dotací, účtujeme ročně k 31.12.2020

C.

Účet 021 400 (0420383) TZ komunikace(panelka) o 340000,-Kč- (viz. Záv.zpráva)

340 000,00

C.I.

Účet 021600 (0420362 )24.11.2020 - Altány předavací protokol (fa+adm.) (viz. Záv.zpráva)
Dotace z MMR 332024,-Kč

496 705,00

C.I.

Účet 0021600 (042260) el.přípojka sb.dvůr (záv.zpráva)

16 962,00

C.I.

Účet 021600 (042387) vak-přípojka (záv.zpráva)

14 027,00

C.I.

Účet 042 150 - nedokončený majetek komunikace- nová lokalita, navýšení v letošním roce o
652957,-Kč. Komunikace prozatím nebyla skolaudována.

C.I.

Účet 021 600 převod z 042 191, zařazení do majetku. Kolumbárium 9.4.2020.

360 823,49

C.I.

Účet 042 385 VRT - nedok.maj.

246 355,78

C.I.

Účet 021 600 převod z 042000, betonovy box (záv.zpráva)

59 482,00

C.I.

Účet 042 370 - proj.dok. Stavby chodník Nenk-Stav.
Beze změn, obce se dohodly na posečkání z fin.důvodů.

10 709,00

C.I.

Účet 042 130 Ned.dlouh.majetek- hřiště za školou - víceúčelové (lez.stěna, tenis.kurt,..)
vyřazeno jako zmařená investice - zastaralé, bez stoprocentní dotace nebude akceptováno. Během
let se vybudovaly a opravily jiné hřiště-prostory v obci.

76 869,00

C.I.

Účet 042 100 Ned.dlouh.hmotný majetek -zvonice-proj.dokumentace, vyřazeno - zmař.investice

14 944,00

0,00

2 881 406,50

Zonice v let. Roce jsme obdrželi z JMK neinv. Dotaci 100000,-Kč na opravu střešní krytiny. UZ
332, pol 4122
zaúčtováno: předpis 915/999, příjem zálohy 231/374, 999/915
Bohužel je to neobvyklá krytina a musela se vyrobit. Výroby potrvá, proto starosta požádal v říjnu
2019 o prodloužení. Dodatek ke smlouvě, musíme realizovat nejpozději do 30.6.2020. Závěrečnou
zprávu nejpozději do 31.7.2020. Dodatkem přeúčtováno na dlouhodobé 472 a k 31.12.2019
dohada 388/672.
Komplikace a aktuální situace donutila opět o žádost o prodloužení, tz.dodatkem č.2 prodlouženo
do 31.12.2020. Krytina na střeše zvonice opravena. Kontrolu provedl i MěÚ Kyjov - památkáři.
Původní plán TZ nabyl skutečnosti, že dotací, kterou jsme obdržely proěhla na zvnonici OPRAVA.
Vše uhrazeno. Závěrečná zpráva odeslána 4.1.2021. Ponecháno na účtu 388. Vyúčtování do
31.1.2020.
C.I.

Účet 019- převod z účtu 041: TZ ÚP- změna č.1 Územního plánu Nenkovice o 181500,-Kč
Závěrečná zpráva odeslána 11/2020. Transfer prozatím neobdržen.

396 890,00

C.I.

Účet 042 390 Změna užívání části budovy 222 - Část budovy ZŠ je využíváno jako MŠ. Na
kolaudaci je nutno dokončit nouzový východ, zabezpečnení protipožárními dveřmi atd. Ke
koleudaci dojde 1/2021, pak bude č. 222 TZ.
Tím dojde k doplnění žádosti o zápis ro rejstříku škol.

466 680,03

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce

Doplňující informace

A.I.2.

PO má ve výpůjčce budovu školy od 30.11.2015. Viz. Zřiz.listina + příloy.

A.III.3.

Účet 403 500 je v hlavní knize v zůstatku o 16000,-kč vyšší než ve sjetině- přehled transferů
(rozpuštění) 1-12/2020 přiložené k úču 403 za daný rok. Rozdíl je 16000,-kč, což je transfer
komunikace (nedokončený majetek). Na sjetině k inventurách bude uvedeno.

Částka
0,00

V Nenkovicích u altánu, dá se sedět večer, k ránu. Transfer prozatím neobdržen, žádost o platbu
podána 14.12.2020, následovat bude v r. 2021 závěrečná zpráva. Altány dokončeny, stavba
předána 24.11.2020. Zařazeno do majetku. Dotace- účet 403: 332024,-Kč.
Změna ÚP Nenkovice: transfer 90750,-Kč, prozatím neobdržen, zařazeno TZ do majetku na 019.
A.

Biokoridor LBK1,5,9 PS na účtu 915 částka 8131820,28Kč, Rozhodnutí po změně 4421530,05,
účet tedy ponížen o 3710290,26. Do rozpočtu 2018 upraveno 4123200,-Kč. Po úhradě
4123200,86Kč bude účet 915 ponížen a zůstává 298329,16 (2019 99443,06, 2020 99443,05,
2021 99443,05) - roční následná péče. Přijato 4123200,86Kč 12/2018.
Z důvodu nevykonání určitých prací, bylo fakturováno za letošní rok následné péče méně o
1049,45Kč, čímž jsme obdrželi jen 98393,61 Kč, což je o 1049,45 Kč méně, než je v rozhodnutí.
Dle zdůvodnění dodavatele bude požádáno o přesunutí částky do r. 2020-2021. Za rok 2020
održena dotace 99443,06Kč Ukončeno má být dle rozhodnutí v r. 2022..

A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.

zavedení do majetku TZ - 021 Víceúčelové hřiště III.etapa k 14.9.2018, po dokončení prací na této
akci a uhrazení faktury. Před.protokol z hlavní investice je z 30.7., ovšem z důvodu nutných
dokončovacích prací, je zařazeno až 14.9.2018, kdy je jasné, že už nebude žádná další investice.
Dotace PRV JMK ve výši 201000,-Kč. Tato dotace přišla na účet 30.7.2018.

481 898,00

A.

TZ kominikace Fortňa - asfaltový povrh+žlaby a odvodňováky. TZ ke dni dokončení akce, za
pomocí vlastních pracovníků )aktivace mezd) zavedeno do majetku 10.5.2018, po výpočtu a
vyplacení a tím ukončením akce.

343 324,00

A.

TZ kominikace bařina,točna - asfaltový povrh, odvodňováky obrubníky. TZ ke dni dokončení akce,
za pomocí vlastních pracovníků (aktivace mezd) zavedeno do majetku 10.7.2018, po výpočtu a
vyplacení a tím ukončení akce.

A.

Komunikace nedokončená v nové lokalitě 042 je navýšena o 647847,-Kč, prozatím není
dokončeno, kolaudace nemůže proběhnout.

A.

Akce "školu máme krásnou, tělocvičnu chceme novou". Akce je s investiční dotací 612956,-Kč.
Dotace požádáno ex-post.
Faktura vystavena 2.10.2018, uhrazena 8.10.2018. Hlavní dílo předáno dle před.protokolu
27.8.2018. TZ budovy tedy proběhlo k 27.8.2018.

A.

99 427,00

875 652,00

0,00

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

BĚŽNÉ

MINULÉ

Číslo Název

BRUTTO

G.

Stavby

66 068 914,74

11 007 364,80

55 061 549,94

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

137 823,00

12 384,00

125 439,00

127 167,00

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

23 718 411,15

4 518 713,00

19 199 698,15

19 378 148,15

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

2 469 935,20

630 988,00

1 838 947,20

1 586 047,20

G.5.

Jiné inženýrské sítě

9 854 639,00

2 459 676,00

7 394 963,00

7 497 767,00

G.6.

Ostatní stavby

29 888 106,39

3 385 603,80

26 502 502,59

25 938 385,10

KOREKCE

NETTO

54 527 514,45

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

POLOŽKA

BĚŽNÉ

MINULÉ

Číslo Název

BRUTTO

H.

Pozemky

11 324 191,50

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

225 621,00

225 621,00

225 621,00

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

4 321 640,35

4 321 640,35

4 322 681,35

H.4.

Zastavěná plocha

3 796 001,27

3 796 001,27

3 796 001,27

H.5.

Ostatní pozemky

2 980 928,88

2 980 928,88

2 961 840,88

KOREKCE

NETTO
0,00

11 324 191,50

11 306 144,50

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 §

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
0,00

0,00

Údaje o poskytnutých garancích
Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
Údaje k poskytnutým garancím ostatním

Údaje 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

IČO

Rok zahájení

Rok ukončení

4

5

6

7

Výdaje vynaložené na pořízení
majetku
t-4

9

t-3

10

t-2

11

t-1

12

Další platby a plnění zadavatele

platby za dostupnost
Počátek Konec
14

Celkem 13

Odesláno dne:

Stavební fáze

Obchodní firma

15

t-4

16

t-4

25

t-3

18

19

t-3

26

t-2

20

21

t-2

27

t-1

22

23

t-1

28

Celkem

Razítko:

v tom: výdaje na poř.majetku
17

24

Celkem 29
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