Licence: D1PY

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

12 / 2020
00488399
Obec Zastávka

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetní období. Žádná činnost není omezena.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., a Českými účetními
standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Pro zpracování účetnictví je využíván účetní program Gordic. Podle zákona
o účetnictví vede účetní jednotka hlavní knihu, pokladní deník, deník došlých faktur, deník vystavených faktur, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů.
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby ve čtvrtém čtvtletí roku 2020 nebyly realizovány v cizí měně.
Cenné papíry a majetkové účasti - pořizovací cena. Účetní jednotka nevlastní dlouhodobé finanční investice. Účetní jednotka vlastní podíl ve společnosti KTS Ekologie s.r.o. (vklad 50 000Kč je
veden na účtu 069).
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Evidence drobného hmotného majetku od 0 Kč do 1 000 Kč a drobného nehmotného majetku od 0 Kč do 7 000 Kč se účtuje přímo do spotřeby na
účet nákladů. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 1 000 Kč do 40 000 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění od 7 do 60 000 Kč se účtuje na příslušných majetkových
účtech 028 a 018. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech, ve třetím čtvrtletí roku 2020 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka zvolila
ve výši 260 tis. Kč. Účetní jednotka provádí účetní odpisy rovnoměrným způsobem, dle příloh ČÚS 708. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka náklady na
žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 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 50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie), a to vy výši záloh, a dále účetní jednotka časově nerozlišuje
pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost (pojistné,....) s nevýznamnými rozdíly. Účetní jednotka přešla od 1. 1. 2015 na měsíční odpisování. /čet číslo 455 byl ponížen o částku 3
250 001,33Kč, z důvodu převodu bytů na pronajímatele.Na účtu 407 vykazuje ÚJ reálnou cenu majetku (kaple Sv. Jana Křtitele), která byla na základě znaleckého posudku přeceněna reálnou
hodnotou.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

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.

24.05.2021 6h46m36s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

194 499 764,45

194 499 764,45

2,00
4 044,00

2,00
4 044,00

194 495 718,45

194 495 718,45

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 / PXA (02112020 / 01012020)

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

24.05.2021 6h46m36s

961
962
963
964
965
966
967
968

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

64 400,00

64 400,00

64 400,00

64 400,00

194 435 364,45

194 435 364,45

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

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

Ke dni sestavéní účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, ketré by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky
neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situacei účetní jednotky.

24.05.2021 6h46m36s
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B.1.

Informace podle § 66 odst. 6

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

24.05.2021 6h46m36s

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)
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C.

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 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.
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

24.05.2021 6h46m36s

BĚŽNÉ

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

MINULÉ

2 773 471,89
1 209 005,10

3 000 000,00
1 249 830,28
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D.1.

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

Netýká se naši účetní jednotky

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.

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

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

0.00

24.05.2021 6h46m36s

Netýká se naši účetní jednotky
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

D.II.1

Na této položce jsou vykazovány úvěry : Úvěr KB - koupě nemovitosti č.p. 105 - konečná splatnost 2021

5 800 000,00

D.II.1

Na této položce jsou vykazovány úvěry : Úvěr KB - koupě CAS 20 - konečná splatnost 2021

2 765 380,00

D.II.4

Na této položce jsou zaúčtovány zaplacené zálohy na byty.

6 720 000,00

24.05.2021 6h46m36s

Částka
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

24.05.2021 6h46m36s

Doplňující informace

Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

24.05.2021 6h46m36s

Doplňující informace

Částka

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

strana 10 / 14

Licence: D1PY

E.4.

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

24.05.2021 6h46m36s

Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

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.

24.05.2021 6h46m36s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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104 716,13
198 683,00
198 683,00

178 086,23
125 312,90
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G.

XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

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

191 495 178,07
58 611 374,82
36 521 261,29
5 057 580,25
51 515 820,21
21 797 174,13
17 991 967,37

MINULÉ
KOREKCE

49 493 635,50
17 965 976,00
8 738 468,50
757 365,00
13 049 988,00
5 682 479,00
3 299 359,00

NETTO

142 001 542,57
40 645 398,82
27 782 792,79
4 300 215,25
38 465 832,21
16 114 695,13
14 692 608,37

142 865 999,78
45 874 147,52
27 777 033,26
4 377 255,25
39 487 813,21
13 651 226,99
11 698 523,55

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

24.05.2021 6h46m36s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

10 816 887,83

10 816 887,83

10 585 279,26

14 348,09
2 382 732,16
723 764,68
7 696 042,90

14 348,09
2 382 732,16
723 764,68
7 696 042,90

14 348,09
2 414 402,31
1 605 573,96
6 550 954,90
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XCRGUPXA / PXA (02112020 / 01012020)

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 *

24.05.2021 6h46m36s

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

strana 14 / 14

