Licence: D274

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

12 / 2013
00600717
Obec Bernartice nad Odrou

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Učetní 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

Účetní jednotka neměnila mezi účetními obdobími uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezemí ani způsob oceňování. Účetní jednotka provádí
odpisy dlouhodobého majetku měsíčně zápisem 551/079,081,082 a odpisy transferů 403/672. V roce 2013 účetní jednotka vyřadila z majetku vedení plynu na Drahách v hodnotě 115.172,- z účtu
021 0500 dle Smlouvy 44/2012/K přes účet 081 0500. Vedení plynu odkoupila Severomoravská plynárenská. Dále vyřadila z majetku obce pozemek parc. č. 1112/30 o výměře 2.440 m2, veden
jako orná půda inv. č. 2027/1 o hodnotě Kč 14.542,40. Vyřazeno z účtu 031 přes účet účet 554. Vyřazeno bylo hasičské vozidlo IFA v hodnotě 335.223,- přes účet 551. Vozidlo bylo darováno
darovací smlouvou 32/2013/D Sboru dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou. Do svého majetku na účet 031 0500 proti 401 /0300 zařadila pozemek parc. č. 286 v hodnotě Kč 2.186,31
(ostatní plocha, bezúplatný převod od státu, zařazeno do majetku v ceně stanovené pro naši obec - ostatní plocha 1 m á 6,09 Kč) a na účet 021 0200 rekonstrukci budovy MŠ za Kč 1.059.560,22.
Na účet 019 bylo zařazeno dokončení projektové dokumentace Územního plánu obce za Kč 154.800,- a na účet 022 byl zaúčtován nákup hasičského vozisla DAF Kč 1.136.053,- a nerez vybavení
kuchyně v Restauraci U Bříz za Kč 150.000,-. Účetní jednotka provedla konečné vyúčtování limitky z roku 2011 (dotace na opravu mostů po povodni) ve výši Kč 4.032.618,- zápisem 346/388 a
374/346.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zásoby se účtují podle způsobu B. Ke dni účetní závěrky účetní jednotka neevidovala žádné zásoby. Dlouhodobý nehmotný najetek nad Kč 60.000,- se účtuje na 013 a 019, drobný dlouhodobý
nehmotný majetek od 7.000,- do 60.000,- se účtuje na 018, dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na pořizovací cenu na 021 a 031, samostatné movité věci na 022, drobný dlouhodobý majetek
hmotný se vykazuje v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,- na 028. V roce 2013 nebyl pořízen dlouhodobý majetek hmotný ani nehmotný vlastní činností. Účetní jednotka má k datu 31.12.2013 v
majetku cenné papíry na účtu 069 (akcie ASOMPO a SMVaK) v hodnotě 267.000,-, které jsou oceněny nominální hodnotou. Oceňovací rozdíl k těmto cenným papírům nebyl tvořen. Od 1.1.2013
účetní jednotka nabyla pozemek parc. č. 286 o výměře 359 m2. Žádný pozemek nesměnila. Prodala parcelu: 1112/30 o výměře 2.440 m2. Příjem Kč 1.272.000,- byl zaúčtován 6171 3111. Změny
způsobu oceňování nenastaly. Účetní jednotka neprovádí daňové odpisy. V roce 2013 nebyly realizovány žádné platby v cizí měně. Peněžní fond (sociální fond) je účtován přes účet 236 a 419. V
roce 2013 obec zřídila účet č. 94-3711801/0710 u České národní banky dle zákona 501/2012 Sb. Ocenění reálnou hodnotou nebylo v roce 2013 prováděno. Na podrozvahových účtech obec vede
smlouvy o zřízení věcných břemen z roku 2008 a majetek ke dni 31.12.2013 na účtech 018 a 028 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou a majetek obce do
Kč 3.000,- vedený v operativní evidenci - účet 903. Na účtu 911 jsou vedeny vyřazené pohledávky za odpady za období 2009 - 2012. Výše podrozvahových účtů celkem Kč 2.793.248,83.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní majetek
Vyřazené pohledávky a závazky
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
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 a ostatní podmíněná aktiva
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
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
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
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

1.
2.
3.
P.II.
1.
2.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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účet

901
902
903
911
912

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

2 778 888,83

2 682 924,10

2 778 888,83
14 360,00
14 360,00

2 682 924,10
950,00
950,00

921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
961
962
963
964
965
966
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

Číslo
položky

Podrozvahový
Název položky

účet

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.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
P.VII. Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999
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A.5.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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 zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
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67 279,00
24 704,00

55 764,00
19 482,00
19 294,00
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A.6.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

K 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

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

K 31.12.2013 nemá účetní jednotka podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. Obec uzavřela kupní smlouvu č. 11/2013/K na prodej parcely
1112/30. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí 13.3.2013. Pozemek byl vyřazen z majetku obce.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
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XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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
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C.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

14.05.2014 15h21m27s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

MINULÉ

376 650,00
233 691,84

1 169 619,80
215 942,58
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D.1.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Informace o individuálním referenčním množství mléka
účetní jednotka nemá náplň

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě
účetní jednotka nemá náplň

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv
účetní jednotka nemá náplň

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
účetní jednotka nemá náplň

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

118731.00

D.7.

jedná se o lesní pozemky a hodnota zde uvedená je v m2

Výše ocenění lesních porostů

6767667.00

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem
účetní jednotka v roce 2013 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem

14.05.2014 15h21m27s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

021

V roce 2013 účetní jednotka vyřadila z majeku plynové vedení na Drahách Kč 115.172,- . Plynové potrubí odkoupila SMP NET s.r.o. Ostrava dle
smlouvy 44/2012/K za Kč 92.950,- Příjem této částky byl zaúčtován 6171 3112. Bylo pořízeno venkovní fitness pro dospělé za Kč 97.980,-. Bylo
prodlouženo vedení veřejného osvětlení na Drahách za Kč 125.615,-. Stav účtu 021 k 31.12.2013 je Kč 60.167.281,12

14.05.2014 15h21m27s
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

Částka

Účetní jednotka v roce 2013 obdržela tyto dotace: ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Kč 171.400,-, účelovou dotaci na
prezidentské volby Kč 27.020,-, přičemž obec provedla vratku nevyčerpané dotace na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve výši Kč
6.144,- a Kč 5.734,09 v roce 2013, Kč 0,10 bude vráceno při finančním vyrovnání v lednu 2014. Účelovou dotaci na volby do Parlamentu ČR Kč
27.080,-, přičemž obec provede vratku nevyčerpané dotace na účet Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Kč 9.594,- v lednu 2014.Dále obec
obdržela dotaci z úřadu práce Kč 350.860,-, účelovou dotaci z Ministerstva životního prostředí na monitoring podzemních vod ve výši Kč
1.391.383,72- účet 472 ( z roku 2012 má obec dotaci na monitoring od Krajského úřadu ve výši Kč 106.059,50- účet 472), účelovou dotaci na
rekonstrukci a zateplení mateřské školy ze SFŽP: investiční Kč 376.650 a neinvestiční Kč 47.520,- (účet 472). Učetní jednotka k datu 31.12.2013
splatila stanovené splátky úvěru, přijatého v roce 2011 ve výši Kč 500.000,-.čímž je tento úvěr splacen. V roce 2013 obec přijala uvěr u Komerční
banky ve výši Kč 2.000.000,- na pořízení požárního vozidla a na opravy obecního majetku - účet 451 0400. Tento úvěr byl v roce 2013 vyčerpán ve
výši Kč 2.000.000,- , a to na pořízení hasičského vozidla DAF a na rekonstrukci obecního majetku (restaurace, komunikace, garáž). Od krajského
úřadu obec obdržela dotaci Kč 24.000,- pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Na podrozvahových účtech 903 jsou věcná břemena Kč 9.900,- a
majetek 018 a 028 příspěvkové organizace Kč 2.095.874,36, majetek do Kč 3.000,- (obec, hasiši, kulturní dům) ve výši Kč 673.114,47, na účtu 911
vyřazené pohledávky za odpady Kč 14.360,- Náklady k 31.12.2013 činí Kč 11.538.509,17 a výnosy Kč 14.136.279,65 z toho daňové výnosy činí Kč
9.922.475,13 a kapitálové výnosy Kč 1.364.950,- .
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Částka

účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz
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F.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

14.05.2014 15h21m27s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

63 481,78
259,53
253,00
6,53

756,00
62 985,31

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13 / 15

Licence: D274

G.

XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

60 167 281,12

18 164 406,00

42 002 875,12

41 604 216,90

27 122 275,92
475 447,40
7 810 170,20
17 880 711,20
6 878 676,40

11 700 705,00

15 421 570,92
475 447,40
6 611 172,20
15 230 647,20
4 264 037,40

14 685 228,70
475 447,40
6 581 024,20
15 567 314,20
4 295 202,40

1 198 998,00
2 650 064,00
2 614 639,00

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

14.05.2014 15h21m27s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

2 594 249,98

2 594 249,98

2 606 606,07

451 177,80
541 194,32
22 242,72
1 579 635,14

451 177,80
541 194,32
22 242,72
1 579 635,14

451 177,80
541 194,32
22 242,72
1 591 991,23
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XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

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

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

BĚŽNÉ

MINULÉ

1 235 058,28
1 235 058,28

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K.
K.1.
K.2.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *

14.05.2014 15h21m27s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 15 / 15

