PŘÍLOHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Obec Mysločovice; IČO 00284211; Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 13.2.2018 v 16:10

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2017 nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o
účetnictví, především č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500 do 40 tis. Kč;
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 0 do 60 tis. Kč;
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2017 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností;
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové;
Ostatní finanční investice dle §27, odst. 7 zákona o účetnictví.
Reprodukční pořizovací ceny: nabyté pozemky směnou v roce 2017 zatím nebyly, byly by oceněny na základě směnné
smlouvy.
Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2017 nebyl.
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.
3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy viz směrnice o odpisování dlouhodobého majetku, o odpisech se
účtuje k rozvahovému dni (čtvrtletně). Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních
majetkových položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování jsou popsány v
příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28.).
Účetní jednotka daňově neodpisuje.
4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2017 nebyly realizovány v cizí
měně.
5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).
Účetní jednotka má zřízeny peněžní fondy:
- Účelový peněžní fond tvořený pro rekonstrukci technologických zařízení Základní školy a mateřské školy Mysločovice,
příspěvkové organizace,
- Účelový peněžní fond tvořený pro hrazení provozních výdajů veřejného pohřebiště v Mysločovicích.
- Účelový peněžní fond tvořený pro krytí budoucích nákladů na provoz a obnovu obecní kanalizace v obci Mysločovice.
6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě
dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3 % aktiv dle celkové výše aktiv minulého roku nebo
částky 260 tis. Kč.
Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji v případě, že:
a) oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní (majetkové) evidenci a reálnou hodnotou je významný, s tím,
že za významný oceňovací rozdíl se považuje rozdíl, jehož výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé období
nebo částky 260 000 Kč a současně
b) realizace prodeje se předpokládá v horizontu nejpozději do dvou let od schválení záměru prodeje a současně
c) majetek je evidován v majetkové i účetní evidenci účetní jednotky.
Zatím takový případ nenastal.
7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka časově rozlišuje viz směrnice o časovém rozlišování.
8. Účetní jednotka tvoří opravné položky k 31. 12., netvoří rezervy (nevede žádné soudní spory).
9. Na účtu 909 vede majetek svěřený PO, a to v hodnotě k 31. 12. 2017.
10. Daň z příjmů právnických osob je v účetnictví účetní jednotky na základě dohadu k 31.12.201x zaúčtována do nákladů.

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

41 869 708,49

41 342 591,94

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

75 398,49

75 440,24

3. Vyřazené pohledávky

905

4 370,90

4 141,90

4. Vyřazené závazky

906

3 353,60

3 353,60

5. Ostatní majetek

909

41 786 585,50

41 259 656,20

11 000,00

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

11 000,00

0,00

0,00

767 680,00

667 680,00

167 680,00

167 680,00

100 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

81 876,76

83 466,70

2 584,56

4 174,50

79 292,20

79 292,20

27 779,00

55 558,00

27 779,00

55 558,00

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

42 532 025,53

41 864 540,04

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
Hodnota: 0,00
Účetní jednotka neprováděla v roce 2017 kompenzační operace.

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

C.1.

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

C.2.

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

18 665 519,65

855 000,00

392 154,60

327 190,81

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota: 0,00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
Účetní jednotka eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 032 (kulturní předměty) kulturní
památku Krucifix - kříž u kostela.
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
Účetní jednotka vlastní 92 571 m2 lesních pozemků s lesním porostem.

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce

Doplňující informace

Částka

A.

11. 12. 2000 a dále 6. 8. 2002 mezi Ministerstvem místního rozvoje ČR a Obcí Mysločovice
podepsána Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti čp. 104 v Mysločovicích (Týká se
zrekonstruovaných prostor v přízemí, předtím prostory pronajímané České poště, s.p., nyní byt
pronajímaný pí Cahelové. Viz kolaudační rozhodnutí čj. SÚ 4734/00/PE ze dne 23. 11. 2000, které
nabylo právní moci dne 1. 12. 2000.) Prostory byly zrekonstruovány na byt s pomocí státní dotace
220 000 Kč, byt musí do 1. 12. 2020 zůstat v majetku obce.
20. 7. 2010 obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky CZ.1.06/5.3.00/08.06547) na pořízení územního plánu obce. Příjemce dotace (209 380 Kč
EU, 36 950 Kč SR) je povinen mj. zajistit vydání územního plánu a nabytí jeho účinnosti do pěti let
od ukončení realizace projektu. Nový územní plán Mysločovice nabyl účinnosti 31. 8. 2012.
4. 10. 2011 mezi Obcí Mysločovice a Státním fondem dopravní infrastruktury uzavřena Smlouva č.
622/2011 o poskytnutí finančních prostředků (2 368 000 Kč) na akci "Cyklistická stezka
Mysločovice - Sazovice". Obec se mj. zavázala k tomu, že nejméně po dobu osmi let po ukončení
akce nepřevede majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích subjektů
ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím subjektům. Současně je povinna zajistit,
aby tento majetek mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale veřejně bezplatně užíván k
účelu, ke kterému je určen.
18. 10. 2012 mezi Obcí Mysločovice a Státním fondem dopravní infrastruktury uzavřena Smlouva č.
622/2012 o poskytnutí finančních prostředků (143 000 Kč) na akci "Silnice III/43827: Mysločovice,
místo pro přecházení u ZŠ". Obec se mj. zavázala k tomu, že nejméně po dobu osmi let po
ukončení akce nepřevede majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích
subjektů ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím subjektům. Současně je
povinna zajistit, aby tento majetek mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale veřejně
bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen.
16. 4. 2013 vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k akci
CZ.1.02/3.2.00/12.14710 Dům služeb Mysločovice k zateplení domu služeb. Příjemce dotace (max.
274 985 Kč EU) je povinen mj. zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu
(ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby) nejméně po dobu 5 let od ukončení
realizace akce. Po tutéž dobu je povinen předmět podpory řádně provozovat.
Dne 22. 3. 2013 byla mezi Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen Úřad ) a Obcí Mysločovice uzavřena Smlouva o bezúplatném převodu
nemovitostí č. UZSVM/BZL/506/2013-BZLM (dále jen Smlouva ). Na základě této Smlouvy bylo
převedeno vlastnické právo k pozemkům parc. č. 2/2, parc. č. 39/6, parc. č. 363/125, parc. č.
363/126, parc. č. 363/134, parc. č. 372/12, parc. č. 466/1 a parc. č. 466/2, vše v k. ú. Mysločovice do
vlastnictví naší obce. Podpisem uvedené Smlouvy jsme se mimo jiné zavázali plnit omezující a
zavazující podmínky bezúplatného převodu stanovené ve výše
uvedené Smlouvě, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí, tj. do 28. 3. 2023. Tzn., že jsme se je zavázali užívat pouze k účelu místních
komunikací a veřejné zeleně, nelze je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je
pronajímat a nelze je převádět ve prospěch třetí osoby.
24. 7. 2013 mezi Obcí Mysločovice a Státním fondem dopravní infrastruktury uzavřena Smlouva č.
622/2013 o poskytnutí finančních prostředků (673 000 Kč) na akci "Bezbariérové chodníky
Mysločovice - úsek č. 1, 2". Obec se mj. zavázala k tomu, že nejméně po dobu osmi let po ukončení
akce nepřevede majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví
třetích subjektů ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím subjektům. Současně je
povinna zajistit, aby tento majetek mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale veřejně
bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen.
2. 9. 2013 mezi Obcí Mysločovice a Státním zemědělským intervenčním fondem uzavřena Dohoda o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (až 1 314 676 Kč) na akci "Revitalizace hasičské
zbrojnice obce Mysločovice". Obec se mj. zavázala k tomu, že po dobu trvání závazku (5 let od
předložení žádosti o proplacení - v dohodě je zatím termín 28. 11. 2014) bude s majetkem
financovaným z dotace nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek
zřizovat další zástavní právo.
25. 2. 2014 Ministerstvem kultury ČR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace k financování projektu
"Mysločovice, mobilita - společenský sál, zpřístupnění, výtah". Obec se mj. zavázala, že po
ukončení akce bude umožněno tělesně a zdravotně postiženým spoluobčanům zúčastnit se
veškerých aktivit pořádaných v objektu.
20. 6. 2014 vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (570 819 Kč) k
akci "Obnova krajinných strukktur na k.ú. Mysločovice" k založení a regeneraci zeleně v obci (doba
udržitelnosti 10 let od závěrečného vyhodnocení akce) .
15. 9. 2014 vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k akci
CZ.1.02/3.2.00/14.24970 Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice - zateplení (OPŽP) k
zateplení části hasičské zbrojnice. Příjemce dotace (max. 872 363,40 Kč) je povinen mj. zabezpečit,
že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve
prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený
neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 5 let od
ukončení realizace akce. Po tutéž dobu je povinen předmět podpory řádně provozovat.
Obec se v roce 2013 v rámci DSO Mikroregion Žídelná připojila k akci "Protipovodňová opatření pro
obce Mikroregionu Žídelná - II.etapa", hradila zálohy (doklad 14-103-00028 á 151 251 Kč, doklad 13103-00057 á 24 200 Kč, tato částka doúčtována dokladem 14-290-00043). Dne 25.2.2015 sděleno,
že obec již nebude, po úhradě 2 083,35 Kč (doklad 15-103-00028), nic dalšího doplácet, projekt je
tímto ukončen. Hodnota celého protipovodňového systému v Mysločovicích je 1 456 077,60 Kč.
Udržitelnost je plánována do 11/2019. Poté bude majetek převeden do majetku Obce Mysločovice.

0,00

26. 5. 2015 uzavřena se Zlínským krajem Smlouva o poskytnutí podpory č. D/0801/2015/STR k
poskytnutí podpory na realizaci projektu "Rekonstrukce lávky pes potok Racková v Mysločovicích".
Obec se mj. zavázala zajistit udržitelnost výstupů projektu po dobu minimálně pěti let od finančního
ukončení projektu (tj. od vyplacení poslední části podpory poskytovatelem).
6. 10. 2015 podepsána s obcemi Hostišová a Sazovice Smlouva o spolupráci na financování
realizace projektu CZ.1.02/4.1.00/15.28436 "Společné řešení biologicky rozložitelného odpadu obcí
Hostišová, Mysločovice a Sazovice". Pro naši obec a občany jsem získali 170 ks kompostérů pro
domácnost o obsahu 1 050 l a 1 ks štěpkovače. Kompostéry byly předány do užívání občanům na
základě uzavřených smluv o výpůjčce, výpůjčitelem je Obec Hostišová. Obec Hostišová se v odst. 8.
článku I. Smlouvy o spolupráci zavázala, že po ukončení realizace akce (po 5ti letech) bezplatně
převede tyto kompostéry a štěpkovače na naši obec.
30. 3. 2016 Ministerstvem kultury ČR vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace k financování projektu
"Zahájení automatizace knihovny a zlepšení služeb pro čtenáře". Obec je mj. povinna užívat zařízení
a vybavení pořízené z dotace minimálně po dobu 5 let.
29. 8. 2016 mezi Obcí Mysločovice a Státním fondem dopravní infrastruktury uzavřena Smlouva č.
622/2016 o poskytnutí finančních prostředků (455 000 Kč) na akci "Bezbariérové chodníky
Mysločovice - úsek č. 5". Obec se mj. zavázala k tomu, že nejméně po dobu osmi let po ukončení
akce nepřevede majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví
třetích subjektů ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím subjektům, nezastaví
tento majetek po uvedenou dobu, ani jej nijak nezatíží právy třetích osob. Současně je povinna
zajistit, aby tento majetek mohl být po uvedenou dobu i po jejím uplynutí trvale veřejně bezplatně
užíván k účelu, ke kterému je určen.
24. 8. 2016 bylo Obcí Mysločovice a Ministerstvem pro místní rozvoj podepsáno Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (400 000 Kč) na dětské hřiště - název akce "V Mysločovicích si děti hrají". Obec
se mj. zavázala k tomu, že majetek na jehož zhodnocení byla poskytnuta dotace, nepřevede po
dobu 5 let po ukončení realizace akce na jinou právnickou nebo fyzickou osobu a že tento majetek
nebude dán jako předmět zástavy.
12. 9. 2017 bylo Ministerstvem financí vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (17 595 000 Kč) pro
ZŠMŠ - název akce "Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice". Obec se mj. zavázala k tomu,
že majetek, na jehož zhodnocení byla poskytnuta dotace, 10 let od ukončení realizace akce nesmí
dát do zástavy a v případě jeho zcizení nebo využití k jinému účelu, než k jakému je určen v
investičním záměru schváleném poskytovatelem, v době 10 let od realizace akce, vrátí poskytnuté
finanční prostředky.
A.

Významnost ve vztahu k uživateli stanovena účetní jednotkou jako 1 % bilanční sumy, tzn.:
celková hodnota aktiv netto obce 94 105 340,77 Kč, 1 % bilanční sumy = cca 941 053 Kč.
Z jednotlivých položek rozvahy se projevil významý obrat na:
účet 231 - základní běžný účet - daňové příjmy,
účet 021 - stavby - rozšíření kapacity základní školy Mysločovice,
účet 022 - sam.hmotné movité věci - majetek z rozšíření kapacity základní školy Mysločovice,
účet 388 - dohadné účty aktivní - vypořádání dotace rozšíření kapacity základní školy Mysločovice,
volby PSP ČR.

A.II.8.

Informace o charakteru nedokončeného majetku:
rekonstrukce mostu u čp. 104, účet 042 210, 5 000 Kč - projektové práce,
nový mostek u MŠ, účet 042 212, 3 000 Kč - projektové práce,
veřejné osvětlení k nové výstavbě u hřiště, účet 042 215, 32 408 Kč - čeká se na výběrové řízení na
dodavatele,
víceúčelové sportoviště u ZŠ, účet 042 220, 281 790 Kč - uzavřena smlouva s dodavatelem,
zahájení prací jaro 2018.

B.II.5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti, účet 315: stav 0 Kč.
Opravné položky k pohledávkám za odběrateli, účet 199: 10 995,20 Kč.

D.II.1.

15. 8. 2014 s Komerční bankou, a.s. uzavřena Smlouva o úvěru č. 99009052975 k financování akce
"Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice". Úvěrová částka 5 000 000 Kč, splácení
měsíčními splátkami ve výši 44 250 Kč od ledna 2015, datum konečné splatnosti 31. 5. 2024, k 31.
12. 2017 zbývá splatit 3 407 000 Kč. Zajištění závazku blankosměnkou vlastní vystavenou klientem
na řad banky (Smlouva o zajištění blankosměnkou reg. Č. 10000478485).

94 105 340,77

322 198,00

0,00

10 440 685,35

27. 6. 2017 s Českou spořitelnou, a.s. uzavřena Smlouva o úvěru č. 10091/17/LCD k financování
akce "Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice". Úvěrová částka 10 000 000 Kč, splácení
měsíčními splátkami ve výši 83 334 Kč od ledna 2018. datum konečné splatnosti 31. 1. 2027, k 31.
12. 2017 zbývá splatit 7 033 685,35 Kč. Zajištění závazku není.
B.II.30.

Na účtu 381 účtovány náklady související s rokem 2017 a následujícími:
- pojištění majetku - malotraktor 88,67 Kč,
- pojištění majetku - traktor Branson 1 045 Kč,
- pojištění majetku - přívěs traktor 167,75 Kč,
- přístup na Codexisonline 18 150 Kč,
- přístup na Obecuctuje 675 Kč,
- aktualizace JDTMO 1 875
- pronájem Develop ineo 376,91 Kč.

22 378,33

B.II.31.

Na účtu 385 účtovány příjmy související s rokem 2017:
- finanční vyrovnání honitba 57 Kč,
- odměna za umístění kontejneru na hračky a textil 250 Kč,
- stočné 34 902 Kč,
- odměna tříděný odpad 19 916 Kč,
- nevyčerpaný provozní příspěvek ZŠ 426 000 Kč.

B.II.32.

Na účtu 388 účtovány výnosy související s rokem 2017:
- nevypořádaná dotace rozšíření kapacity základní školy 18 665 519,65 Kč,
- nevypořádaná dotace volby PSP ČR 19 439,54 Kč.

D.III.36.

Na účtu 384 účtovány výnosy související s rokem 2018 a následujícími:
- nájem+služby hrobová místa 2002-2032, 669 655,20 Kč,
- nájmy byty čp. 150 a 104, 7 348 Kč,
- stočné byt čp. 150, 100 Kč.

C.I.7.

Na účtu 408 jsou účtovány opravy minulých období:
- finance ve fondu oprav Společenství vlastníků jednotek č.p. 104, Mysločovice vztahující se k bytu č.
9 (podkladem byl Správou domů Zlín, spol. s r.o. předložený zůstatek fondu oprav a dlouhodobé
zálohy), v roce 2003 bylo chybně účtováno o dlouhodobé záloze na opravy a také od toho roku bylo
chybně účtováno o platbě do fondu oprav, k 1. 12. 2010 provedena náprava a doúčtován podíl obce
na dlouhodobé záloze 837 Kč a na fondu oprav k 31. 12. 2009 14 766,25 Kč, tj. celkem 15 603,25
Kč.
- příjem za nájem a služby hrobová místa na 15 let od roku 2002 vztahující se k roku 2012 a
následujícícm (podkladem byly přehledy k DPPO za obec), do konce roku 2010 se v účetnictví
časově nerozlišovalo - příjmy na jednotlivé roky byly vykazovány pouze mimo účetnictví (v Excellu),
k 1. 1. 2012 pro úplnost účetnictví doúčtován výnos pronájem hrobová místa na 15 let přijatý
v letech 2002-2010: nájem+služby xx-14. rok 265 481,60 Kč, nájem+služby 15. rok 16 451,24 Kč, tj.
celkem 281 932,84 Kč.

D.III.35.

Na účtu 383 účtovány výdaje související s rokem 2017:
- elektrika, 227 Kč,
- voda, 5 311,35 Kč,
- telefonní poplatky, 1 492,42 Kč.

D.III.37.

na účtu 389 účtovány výdaje související s rokem 2017:
- překládka sítí v souvislosti s rozšířením kapacity ZŠ, 45 781 Kč,
- příspěvek školská zařízení, 151 907 Kč,
- příspěvek projednání přestupků, 1 000 Kč,
- daň z příjmu právnických osob za obec, 174 040 Kč,
- neinvestiční výdaje byt čp. 104, 12 814,57 Kč.

481 125,00

18 684 959,19

677 103,20

-266 329,59

7 030,77

385 542,57

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

Doplňující informace

Částka

A.

U nákladů je účetní jednotkou stanovena hranice významnosti ve výši 1 % celkové sumy nákladů:
celkové náklady: 13 181 983,52 Kč, 1 % celkové sumy nákladů: cca 131 820 Kč.
A.I.1.
312 573,40 Kč (501),
A.I.2.
335 655,71 Kč (502),
A.I.8.
199 604,28 Kč (511),
A.I.12. 875 719,80 Kč (518),
A.I.13. 1 647 270,00 Kč (521),
A.I.14. 492 505,00 Kč (524),
A.I.28. 1 853 776,00 Kč (551) - odpisy majetku,
A.I.35. 2 900 979,48 Kč (558),
A.III.2. 4 043 999,23 Kč (572) - příspěvky škole, veřejná finanční podpora, vklad Okresní sdružení
hasičů Zlín, dopravní obslužnost, příspěvky lyžařský kurz, příspěvky školné MŠ, plavecký kurz
příspěvky, příspěvek Mikroregion Žídelná atd.,
A.V.1.
174 040,00 Kč (591).

13 181 983,52

B.

Zahraniční výnosy ani hospodářskou činnost obec nemá.
U výnosů je účetní jednotkou stanovena hranice významnosti ve výši 1 % celkové sumy výnosů:
celkové výnosy: 13 976 020 Kč, 1 % celkové sumy výnosů: cca 139 760 Kč.
B.I.2.
420 185,37 Kč (602),
B.I.3.
384 457,72 Kč (603),
B.I.6.
349 019,00 Kč (606),
B.I.17. 406 604,18 Kč (649) - převod příspěvku na odpisy majetku v PO zpět zřizovateli, náhrady
rozbité nádobí HZ, odměny tříděný odpad, pojistné náhrady (11 181 Kč) atd.,
B.IV.2. 1 362 094,14 Kč (672) - dotace na výkon státní správy (381 300 Kč), transfery časové
rozlišení (392 154,60 Kč), příspěvek hřbitov od obcí (88 200 Kč), příspěvek SÚPM (55 000 Kč),
nevyčerpaný příspěvek ZŠ (426 000 Kč), dotace volby PSP ČR (19 439,54 Kč),
B.V.1. 2 719 147,98 Kč (681),
B.V.2. 2 891 776,44 Kč (682),
B.V.3. 4 857 222,20 Kč (684),
B.V.5. 488 925,40 Kč (686).

13 976 020,00

A.I.28.

Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových
položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh ČÚS 708 Odpisování po 1. 1.
2012:
inventární číslo - název majetku - stanovená doba používání / nastavená doba používání
DHM 00147 - Veřejné osvětlení - rozš. Machová - 20 / 8,
DHM 00148 - Veřejné osvětlení - rozš. Kaplička - 20 / 8,
DHM 00150 - Odpočívadlo u cykl. Stezky - 50 / 10,
DHM 00152 - Parkovací místa podél hřb. Zdi - 50 / 15,
DHM 00151 - Chodník levá strana starý hřbitov - 50 / 15,
DHM 00153 - Územní plán Mysločovice - 30 / 10,
DHM 00154 - Místo pro přecházení u ZŠ - 50 / 15,
DHM 00155 - Sekací traktor ESTATE ROYAL - 8 / 10,
DHM 00156 - Kanalizace od zástavby nad ZŠ - 50 / 30,
DHM 00157 - Bezbariérové chodníky - úsek č. 1,2 - 50 / 15,
DHM 00158 - Dešťový lapák před čp. 197 - 50 / 12,
DHM 00161 - Lávka přes potok Racková - 50 / 30,
DHM 00162 - Veřejné osvětlení nová část hřbitov - 20 /10,
DHM 00163 - Kanalizace u hřbitova - 50 / 20,
DHM 00165 - Bezbariérové chodníky - úsek č. 5 - 50 / 15.

1 853 776,00

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

Doplňující informace
Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.

Částka
0,00

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

Doplňující informace
Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.

Částka
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.

823 553,95

G.II.

Tvorba fondu

435 245,28

1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce

435 245,28

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů
4. Ostatní tvorba fondu
G.III. Čerpání fondu
G.IV.

Konečný stav fondu

127 339,42
1 131 459,81

Stavby
G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

POLOŽKA

BĚŽNÉ

MINULÉ

Číslo Název

BRUTTO

G.

Stavby

76 483 746,89

22 461 858,07

54 021 888,82

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

1 513 597,80

847 500,00

666 097,80

681 565,80

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

44 482 409,28

6 261 404,00

38 221 005,28

16 030 463,00

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.
G.6.

KOREKCE

NETTO

33 179 024,54

50 760,00

26 375,00

24 385,00

24 961,00

21 896 189,94

10 936 522,57

10 959 667,37

11 968 095,37

Jiné inženýrské sítě

3 215 673,10

1 503 885,50

1 711 787,60

1 821 635,60

Ostatní stavby

5 325 116,77

2 886 171,00

2 438 945,77

2 652 303,77

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

POLOŽKA
Číslo Název
H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

BĚŽNÉ
BRUTTO
8 673 690,78

KOREKCE

NETTO
0,00

MINULÉ

8 673 690,78

8 656 477,63

1 388 534,79

1 388 534,79

1 388 534,79

2 265 915,55

2 265 915,55

2 308 203,05

167 656,88

167 656,88

167 656,88

4 851 583,56

4 851 583,56

4 792 082,91

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

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím
K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - věřitele
věřitele
1

2

IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - dlužníka
dlužníka
3

4

Datum
poskytnutí
garance
5

Nominální hodnota Datum
Výše plnění
Celková výše
zajištěné
plnění
ručitelem v daném plnění ručitel. od
pohledávky
ručitelem v roce
poskyt. garance
daném roce
6

7

8

9

Druh
dluh.
nástr.
10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - věřitele
věřitele
1

2

IČ účetní Název účet. jednotky jednotky - dlužníka
dlužníka
3

4

Datum
poskytnutí
garance
5

Nominální hodnota Datum
Výše plnění
Celková výše
zajištěné
plnění
ručitelem v daném plnění ručitel. od
pohledávky
ručitelem v roce
poskyt. garance
daném roce
6

7

8

9

Druh
dluh.
nástr.
10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní údaje
Projekt

Druh projektu Datum uzav.sml.

1

2

3
Stavební fáze

Dodavatel

Ocenění poříz.
majetku dle sml.
8

Obchodní firma

IČ

Rok zahájení

Rok ukončení

4

5

6

7

Výdaje vynaložené na pořízení
majetku
t-4

9

t-3

Další platby a plnění zadavatele

platby za dostupnost
Počátek Konec
14

v tom: výdaje na poř.majetku
17

t-4

16

t-4

25

10

t-3

18

19

t-3

26

t-2

11

t-2

20

21

t-2

27

t-1

12

t-1

22

23

t-1

28

Celkem 13

Odesláno dne:

15

Celkem

Razítko:

24

Celkem 29

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

ze dne: 13.2.2018 v 16:10

výkaz
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