Licence: D1FO

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

13 / 2019
00283258
Město Klobouky u Brna

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

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

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souladu s platnou legislativou došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. Od 1.1.2019 se 18. novelou rozpočtové skladby č. 329/2018 Sb. zavádí nové položky
1385, 5177, 5216, 6316, 5811, 5903, 5904. Od 1.1.2019 se nově zavádí § 5213. Tyto změny však neměly zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy využívané účetní
jednotkou. Časově nerozlišujeme nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále platby pravidelně se opakující. Účetní jednota zrušila k 1.1.2019 Fond rozvoje bydlení.
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A.3.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701č. 710 a metodiky JMK. Významná účetní pravidla a postupy: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)-za dlouhodobý nehmotný majetek je považován ten, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a jeho ocenění je vyšší než 60 tis. Kč. Veškerý dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován v souladu s § 25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky. Pokud je ocenění DNM nebo jeho technického
zhodnocení nižší než 60 tis. Kč, pak je tento majetek pořízen z neinvestičních výdajů a zaúčtován do nákladů hlavní činnosti nebo vedlejší hospodářské činnosti. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
- dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jeho ocenění je vyšší než 40 tis. Kč. Všechen dlouhodobý majetek nabytý v průběhu období
je oceněn pořizovacími cenami zahrnujícími cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Úroky z úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku do doby uvedení pořizované investice do
provozu nejsou nákladem souvisejícím s pořízením stavby, t.j. nejsou součástí pořizovací ceny stavby a jsou provozním nákladem. Veškerý dlouhodobý hmotný majetek je oceňován v souladu s §
25 zákona o účetnictví a § 55 vyhlášky. Pokud je ocenění DHM nebo jeho technického zhodnocení nižší než 40 tis. Kč, pak je tento majetek zaúčtován do nákladů hlavní činnosti nebo vedlejší
hospodářské činnosti. V případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku (zmařeného dlouhodobého majetku) se realizované výdaje odepíší z účtu
nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do nákladů hlavní činnosti nebo vedlejší hospodářské činnosti, a to v okamžiku rozhodnutí o zrušení tohoto majetku. Při ocenění hmotného
majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit pořizovací cenu, se použije reprodukční pořizovací cena. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek
v případě pozemků a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. Drobný dlouhodobý nehmotný (DDNM) a hmotný majetek (DDHM)-majetek, který
nesplňuje legislativou stanovenou hranici pro účtování na dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku účetní jednotka vede na rozvahových účtech drobného dlouhodobého nehmotného (od 7
tis. do 60 tis. Kč) a hmotného majetku (od 3 tis. do 40 tis. Kč). Odepisování dlouhodobého majetku-účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708.
Dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu měsíčně rovnoměrným způsobem, u Řízené skládky odpadů prostřednictvím výkonového měsíčního odpisu. Drobný dlouhodobý
majetek se při zařazení odepisuje 100%. Dlouhodobý finanční majetek-dlouhodobé cenné papíry, majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice účetní jednotka nemá. Způsoby ocenění
nakupovaných zásob-nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, včetně nákladů s jejich pořízením
souvisejících, např. pojistné, provize,dopravné a pod. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B v souladu s postupy účtování. Pohledávky-pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
Opravné položky k phledávkám se tvoří ve výši 10 % za každých 90 dnů po splatnosti. Transfery investiční a neinvestiční transfery (neúčelové i účelové) ze státního rozpočtu jsou zaúčtovány jako
příjem daného finančního roku v okamžiku uskutečnění převodu finančních prostředků. Nevyčerpané účelové prostředky jsou vráceny v následujícím roce do státního rozpočtu, pokud poskytovatel
nerozhodne jinak. Pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy u transferů je rozhodující předpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer. Účtování podmíněných
pohledávek a tvorba dohadných položek je ošetřena vnitřními předpisy účetní jednotky. Ocenění reálnou hodnotou-v případě prodeje nebo směny dlouhodobého majetku nehmotného a hmotného a
pohledávek je tento majetek přeceněn na reálnou hodnotu v souladu s platnými předpisy. Za významný rozdíl mezi reálnou hodnotou a hodnotou majetku netto je považována částka ve výši 1 %
aktiv netto zaokrouhlená na 50 tis. Kč. Významnost se posuzuje pro jednotlivé případy s výjimkou hromadných prodejů, kde se posuzuje v součtu. Za hromadný prodej se považuje prodej více než 3
majetkových položek. Časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty, časové rozlišování nákladů a výnosů se provádí v rámci účtování hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti. Na
dohadných účtech jsou zaúčtovány případy, které nesplňují požadavky na účtování časového rozlišení, kdy není známá přesná částka. Ostatní fondy-účetní jednotka má vytvořený Sociální fond,
který byl zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců města a uvolněných členů zastupitelstva, dále Fond rozvoje bydlení, který byl zřízen za
účelem podpory zachování a zlepšení funkcí stávajícího bytového fondu ve vlastnictví jiných fyzických osob, dále fond Rekultivace majetku pro Řízenou skládku odpadů ve vlastnictví města.
Vytvořené fondy účetní jednotka účtuje výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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.
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účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

901
902
905
906
909
911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
10 282 418,45

3 496 500,70

951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

10 282 418,45

3 496 500,70

10 282 418,45

3 496 500,70

961
962
963
964
965
966
967
968
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
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme nedokončené převody vlastnictví k datu sestavení závěrky.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se naší účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3
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C.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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

02.06.2020 11h57m36s

BĚŽNÉ
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MINULÉ

5 439 471,30
3 648 141,12

484 855,00
3 453 638,17
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XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

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

02.06.2020 11h57m36s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

02.06.2020 11h57m36s

Doplňující informace

Částka
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

02.06.2020 11h57m36s

Doplňující informace

Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

02.06.2020 11h57m36s

Doplňující informace

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

02.06.2020 11h57m36s

Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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.

02.06.2020 11h57m36s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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1 052 643,27
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1 200 368,84
13 232 183,63
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G.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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

565 808 581,30
53 499 152,08
127 536 333,29
48 403 016,35
50 240 339,96
198 660 683,64
87 469 055,98

MINULÉ
KOREKCE

167 781 952,00
11 393 526,00
38 562 998,00
18 495 598,00
10 467 160,00
49 711 304,00
39 151 366,00

NETTO

398 026 629,30
42 105 626,08
88 973 335,29
29 907 418,35
39 773 179,96
148 949 379,64
48 317 689,98

411 036 879,30
42 780 650,08
90 630 121,29
33 886 606,35
41 046 375,96
152 952 697,64
49 740 427,98

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

02.06.2020 11h57m36s

BRUTTO

23 993 073,81
1 465 999,00
307 411,00
8 254 430,01
12 231 283,20
1 733 950,60

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

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

23 993 073,81
1 465 999,00
307 411,00
8 254 430,01
12 231 283,20
1 733 950,60

24 002 094,20
1 465 999,00
307 411,00
8 262 458,40
12 229 165,20
1 737 060,60
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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 *

02.06.2020 11h57m36s
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