Licence:

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč)
Období:
IČO:

12 / 2015
00275808

Název:

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2015. V roce 2015 se změna metod
tákala především změn v číslech účtů podrozvahy, u rozvahových účtů se jedná o změnu obsahového vymezení účtu 344 a 375. Došlo také ke změně vykazování u věcných břeměn a práva stavby.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Informace o účetních metodách a pbecných účetních zásadách : 1. Způsob ocenění :
Zásoby - pořizovací cena, při účtování použita metoda B, dlouhodobý majetek nakupovaný účtován
přizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením drobný dlouhodobý majetek hmotný účtován v pořizovací ceně od 1 do 40 tis Kč a drobný dlouhodobý majetek nehmotný v pořizovací
ceně od 7 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností ve skutečných nákladech, do 31.12.2015 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové
účasti: rozhodující vliv a podstatný vliv pořizovací cenou.Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný státem v cenách
zůstatkových dle sepsaných smluv.
2. Změny způsobu oceňování: Nenastaly.
3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy dle odpisového plánu
prostřednistvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů, daňové odpisy neprovádí. 4. Přepočet údajů v cizích menách na českou měnu se provádí dle kurzovního lístku ČNB. 5. Peněžní fondy jsou
účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).
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A.4.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

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 důvodou 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
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních 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.
3.
4.

29.01.2016

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

631 692 529,05

633 478 190,58

2 990 935,45

3 011 731,45

628 701 593,60

630 466 459,13

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
2 020 477,25
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948

2 020 477,25

645 609,00
951
952
953
954
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UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

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

Číslo
položky

Podrozvahový
Název položky

účet

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
P.VI.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
P.VII. Další podmíněné závazky
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné
nebo soudní
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné
nebo soudní
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

29.01.2016

955
956

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

645 609,00

961
962
963
964
965
966
967
968
45 991 900,00

75 991 900,00

45 991 900,00

75 991 900,00

122 550 000,00

122 550 000,00

122 550 000,00

122 550 000,00

708 896 238,05

682 056 767,83

971
972
973
974
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

29.01.2016

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

MINULÉ

788 313,00
342 145,00
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A.6.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K 31.12.2015 (rozvahovému dni) nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

K 31.12. 2015 účetní jednotka podala návrh na vklad na prodej bytů v hodnotě 1 181 tis. Kč a pozemků v hodnotě 637 tis. Kč. K datu návrhu na vklad byly byty a pozemky z evidence majetku
vyřazeny. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu vyřazení bytů a pozemků z LV obce
v katastru nemovitostí.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

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

29.01.2016
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UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

B.
Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364
364
364
364

C.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

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

29.01.2016

BĚŽNÉ

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

1 733 666,62
1 779 837,83

MINULÉ

5 056 057,77
1 543 656,03
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D.1.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0

D.2.

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

2149300

D.3.

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

122550000

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO )

2149300

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

2149300

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0.00

29.01.2016

Účetní jednotka k 31.12.2015 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.
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E.1.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce

Doplňující informace

0.00

Účet 021 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Byla dokončena rekonstrukce (zateplení) DPS a ZŠ (pořízeno z prostředků
města). Účet 324 - systém předprodeje u služeb související s bytovým hospodářstvím

29.01.2016

Částka
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E.2.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

Doplňující informace

0.00

účet 649 - obsahuje výnosy z odvodů z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací ve výši 2 041 tis. Kč, dále výnosy ze zpětného odpadu ve
výši 730 tis. Kč a přijaté dary 1 300 tis. Kč

29.01.2016

Částka
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E.3.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce

Doplňující informace

0.00

Účetní jednotka k 31.12.2015 nesestavila tento výkaz.

29.01.2016

Částka
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E.4.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

Doplňující informace

0.00

0

29.01.2016

Částka
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F.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Fond kulturních a sociálních potřeb
Položka

Číslo

Název

A.I.
A.II.

Počáteční stav fondu
Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
Peněžní a jiné dary určené do fondu
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
A.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A.IV.

29.01.2016

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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F.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Rezervní fond - Organizační složky státu
Položka

Číslo

Název

B.I.
B.II.

Počáteční stav fondu
Tvorba fondu
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
Peněžní dary - účelové
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
Peněžní dary - neúčelové
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků
Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním
Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany
Čerpání fondu
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
Peněžní dary - účelové
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
Peněžní dary - neúčelové
Výdaje na reprodukci majetku
Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.IV.

29.01.2016

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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F.

UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu
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.

29.01.2016

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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4 322 464,09
964 000,00
964 000,00

784 779,84
4 501 684,25
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UCRGUPUV / PUA (17092015 12:24 / 201509171219)

Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

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

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

521 004 155,55
154 090 038,30
203 618 669,06
14 899 777,00
120 978 606,15
10 212 134,35
17 204 930,69

109 006 003,86
29 737 478,65
32 725 992,00
2 556 665,00
37 093 503,71
3 426 121,00
3 466 243,50

NETTO

411 998 151,69
124 352 559,65
170 892 677,06
12 343 112,00
83 885 102,44
6 786 013,35
13 738 687,19

417 229 652,98
117 275 302,36
182 325 083,03
13 065 342,00
83 582 311,05
6 986 664,35
13 994 950,19

Pozemky
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

29.01.2016

BRUTTO

88 512 229,85
10 504 631,04
45 952 965,00
2 751 663,14
2 921 360,00
26 381 610,67

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

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

88 512 229,85
10 504 631,04
45 952 965,00
2 751 663,14
2 921 360,00
26 381 610,67

79 641 263,98
2 852 707,97
45 854 310,00
2 751 580,14
2 949 670,00
25 232 995,87
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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

J.

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

Číslo

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

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

29.01.2016

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
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Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele (sl.1.):
Název účetní jednotky - věřitele (sl.2.):
IČ účetní jednotky - dlužníka (sl.3.):
Název účetní jednotky - věřitele (sl.4.):
Datum poskytnutí garance (sl.5.):
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance
Druh dluhového nástroje (sl.10.):
K2.

00000000
9999-12-31
0.00

(sl.9.):

0.00
0.00

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele (sl.1.):
Název účetní jednotky - věřitele (sl.2.):
IČ účetní jednotky - dlužníka (sl.3.):
Název účetní jednotky - věřitele (sl.4.):
Datum poskytnutí garance (sl.5.):
Nominální hodnota zajištěné pohledávky (sl.6.):
Datum plnění ručitelem v daném roce (sl.7.):
Výše plnění ručitelem v daném roce (sl.8.):
Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance
Druh dluhového nástroje (sl.10.):

29.01.2016

00000000

00000000
00000000
9999-12-31
0.00

(sl.9.):

0.00
0.00

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.
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Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt (sl.1.):
Druh projektu
(sl.2.):
Datum uzavření smlouvy (sl.3.):
Obchodní firma (sl.4.):
IČ (sl.5.):
Rok zahájení (sl.6.):
Rok ukončení (sl.7.):
Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy (sl.8.):
Výdaje na pořízení majetku t-4 (sl.9.):
Výdaje na pořízení majetku t-3 (sl.10.):
Výdaje na pořízení majetku t-2 (sl.11.):
Výdaje na pořízení majetku t-1 (sl.12.):
Výdaje na pořízení majetku Celkem (sl.13.):
Počátek (sl.14.):
Konec (sl.15.):
t-4 (sl.16.):
t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.17.):
t-3 (sl.18.):
t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.19.):
t-2 (sl.20.):
t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.21.):
t-1 (sl.22.):
t-1 v tom: Výdaje na pořízení majetku (sl.23.):
Výdaje na pořízení majetku celkem (sl.24.):
Další platby a plnění zadavatele t-4 (sl.25.):
Další platby a plnění zadavatele t-3 (sl.26.):
Další platby a plnění zadavatele t-3 (sl.27.):
Další platby a plnění zadavatele t-1 (sl.28.):
Celkem (sl.29.):

0
9999-12-31
00000000
9999
9999
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9999
9999
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

* Konec sestavy *

29.01.2016
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