Licence: D1EZ

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

12 / 2018
00298875
Obec Grygov

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

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s opatřením Ministerstva financí ČR, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto
položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: 1. Oceňování a vykazování: Zásoby - v
případě pořízení materiálu určeného k okamžité spotřebě jsou zásoby účtovány metodou B, tj. přímo do spotřeby. V případě zásob, které nejsou určeny k okamžité spotřebě, jsou tyto účtovány
způsobem A, tj. na sklad. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 1.000,- Kč do 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1.000,- Kč do 40.000,Kč. 2. Hladina významnosti pro oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou: Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou bude prováděno v případě, že rozdíl mezi reálnou
hodnotou a evidovanou hodnotou majetku v účetnictví netto tj. zůstatkovou cenou činí částku 50.000,- Kč a více. Součástí nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku jsou také: - výdaje související se zajištěním financování, administrací přijatých transferů a žádostí o poskytnutí transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku, úroky z
úvěrů a půjček přijatých na pořízení dlouhodobého majetku. Úroky se stávají součástí pořizovacích nákladů pouze do doby zařazení dokončeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
do užívání. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS č. 708 s výjimkou konkrétních majetkových položek. 4. Přepočet údajů v
cizích měnách na českou měnu není stanoven, z důvodu nerealizace plateb v cizí měně v průběhu celého účetního období. 5. Peněžní fondy - Fond rozvoje bydlení. Fond je účtován rozvahově. 6.
Časové rozlišení - jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, v případě energií (el. energie, plyn a voda) nevyfakturovaných k 31.12. je prováděno
časové rozlišení ve výši nevyúčtovaných uhrazených záloh k datu 31.12. Od roku 2018 došlo ke změně metody u vykazování daně z příjmu obce v rámci rozvahových účtů. Na základě doporučení
metodického orgánu je daň z příjmu za obec vykazována prostřednictvím účtu 341 (dříve SU 341, SU 319). Ke změně metody v rámci účtování výnosu a nákladu nedošlo.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

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.

17.02.2019 13h31m22s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

1 102 849,60

988 069,04

912 858,39
189 991,21

911 943,03
76 126,01

256 094,50

256 094,50

242 219,00

242 219,00

13 875,50

13 875,50

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 (01012018 / 06022018)

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

17.02.2019 13h31m22s

961
962
963
964
965
966
967
968

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

13 552,00

24 200,00

13 552,00

24 200,00

1 345 392,10

1 219 963,54

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 (01012018 / 06022018)

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

17.02.2019 13h31m22s
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Informace podle § 66 odst. 6

K datu účetní závěrky nemá účetní jednotka podaný a doposud nezapsaný vklad do katastru nemovitostí.

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

107540.00

17.02.2019 13h31m22s

Zvýšení daně z příjmu za obec za rok 2017 oproti původnímu předpokladu zpracovanému k datu 31.12.2017, změna provedena na základě zpracovaného přiznání k dani z
příjmu.
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C.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

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

17.02.2019 13h31m22s

BĚŽNÉ
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MINULÉ

450 000,00
1 786 248,45

1 784 643,93
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D.1.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

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

0.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

17.02.2019 13h31m22s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A.II.1.

SU 031 - položka navýšena na základě pořízení pozemků par.č. 1559/1, 1034/22, 1034/14, 1082/1, 1072/4 a 2025/2 vše v k.ú. Grygov.

1 074 978,00

A.II.3.

SU 021 - položka navýšena na základě pořízení budovy č.p. 206 k.ú. Grygov a dokončení projektu ,,Úprava povrchů sportovních hříšť ZŠ a MŠ
Grygov,,.

2 588 796,50

A.II.9.

SU 052 - položka snížena na základě vyúčtování zálohy složené dle Kupní smlouvy uzavřené se společností CBS-Czech Breeding Services s.d.o.,
IČ: 01383728 (prodávající) - pořízení pozemků par.č. 1559/1, 1034/22, 1034/14, 1082/1, 1072/4 a budovy č.p. 206 vše v k.ú. Grygov.

2 686 730,00

A.II.4

SU 022 - položka navýšena na základě pořízení dlouhodobého hmotného majetku (server OÚ, traktorová sekačka Etesia Hydro, nákladní
automobil Avia).

B.II.4.

SU 314 - oproti minulému období položka vykazuje nižší stav z důvodu vyúčtování uhrazených záloh za elektřinu rok 2018 k datu 31.12.2018.

B.II.32.

SU 388 - položka navýšena o přijaté dotační prostředky na projekt ,,Úprava sportovních hřišť ZŠ a MŠ Grygov,, poskytovatel Olomoucký kraj,
dotace určena k vyúčtování v termínu do 18.1.2019, k datu 31.12.2018 dotace nevyúčtována.

450 000,00

D.III.32.

SU 374 - položka navýšena o přijatou zálohu na investiční dotaci na projekt ,,Úprava sportovních hřišť ZŠ a MŠ Grygov,, poskytovatel Olomoucký
kraj, dotace k datu 31.12.2018 nevyúčtována.

450 000,00

B.II.31.

SU - 385 - položka snížena na základě provedené fakturace v průběhu roku 2018. K datu 31.12.2018 nejsou doposud nevyfakturované platby
evidovány.

C.III.3.

SU 432 - navýšení položky na základě schválení hospodářského výsledku obce za rok 2017.

D.III.5.

SU 321 - položka oproti minulému období zvýšena na základě dodavatelských faktur vystavených dodavateli v průběhu měsíce ledna 2019
nákladově se vztahujících k roku 2018.

D.III.15.

SU 341 - položka oproti minulému období snížena na základě změny účtování daně z příjmu za obec. Na základě doporučení metodického orgánu
provedena změna zaúčtování daně z příjmu za rok 2018. K datu 31.12.2018 proveden předpis závazku z titulu vzniku daňové povinnosti a
pohledávky prostřednictvím SU 341 (v předchozím období pohledávka z výnosu - SU 319). Změna účtování je zobrazena pouze rozvahově, ke
změně účtování v rámci předpisu nákladů a výnosů nedošlo.

B.II.8.

SU 319 - návaznost na položku SU 341.

17.02.2019 13h31m22s

Částka
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7 800 263,63
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položkám rozvahy

D.III.37.

17.02.2019 13h31m22s

SU 389 - položka oproti minulému období snížena na základě vyúčtování spotřebované elektřiny za rok 2018 k datu 31.12.2018. Návaznost na SU
314.
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

A.I.8.

SU 511 - náklady na opravy oproti minulému období zvýšeny na základě provedení oprav: komunikace (komunikace K Prefě), budovy č.p. 79
(oprava střechy, fasády, vrat), budovy č.p. 257 (oprava střechy), výměna plynového kotle v budově č.p. 19.

A.I.12

SU 518 - nárůst položky způsoben zejména zvýšenými náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu, nárůstem nákladů na provoz kanalizace
ČOV (např. likvidace kalů), výsadba veřejné zeleně v obci.

B.IV.2.

SU 672 - položka obsahuje příspěvek na výkon státní správy v roce 2018, příspěvek na podporu zaměstnanosti poskytovaný Úřadem práce, dotaci
na volbu prezidenta, dotaci na volbu ZO, dotaci na výdaje jednotek JSDH a výnos z transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové
souvislosti.

17.02.2019 13h31m22s

Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

B.I

Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.

17.02.2019 13h31m22s

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

B.I.

Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.

17.02.2019 13h31m22s

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

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.

17.02.2019 13h31m22s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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742 633,53
753,31
753,31

743 386,84
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G.

XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

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

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

225 989 048,61

91 058 981,00

134 930 067,61

136 640 829,61

45 025 969,46
9 950 607,20
70 396 720,15
83 381 328,88
17 234 422,92

14 715 646,00
4 079 943,00
29 355 746,00
39 702 769,00
3 204 877,00

30 310 323,46
5 870 664,20
41 040 974,15
43 678 559,88
14 029 545,92

29 351 928,46
5 995 711,20
42 500 513,15
45 362 544,88
13 430 131,92

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

17.02.2019 13h31m22s

BRUTTO

10 724 767,42
367 297,45
11 698,00
3 463 348,00
253 049,58
6 629 374,39

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

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

10 724 767,42
367 297,45
11 698,00
3 463 348,00
253 049,58
6 629 374,39

9 649 789,42
367 297,45
11 698,00
3 447 798,00
159 096,58
5 663 899,39
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XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)

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 *

17.02.2019 13h31m22s
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