Licence: D116

XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

12 / 2014

IČO:

00277720

Název:

Městys Černý Důl @U=525.

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

č.p. 48

ulice, č.p.

č.p. 48

obec

Černý Důl

obec

Černý Důl

PSČ, pošta

543 44

PSČ, pošta

543 44

Údaje o organizaci
identifikační
číslo

Předmět podnikání
hlavní
činnost

Samospráva

právní forma Územní samosprávný celek (obec)

vedlejší
činnost

Prodej a pronájem

zřizovatel

CZ-NACE

00277720

Ministerstvo vnitra

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

499 435 164

fax

499 429 618

e-mail

eko@cernydul.cz

WWW
stránky

www.cernydul.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Bc. Alena Hančová

Ing. Zdeněk Kraus

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2015, 12h52m40s
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A.1 Informace podle § 7 odst. 3 zákona
.
Městys Černý Důl předpokládá, že bude pokračovat nepřetržitě ve své činnosti a že nenastává žádná skutečnost, která by jej omezovala
nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2 Informace podle § 7 odst. 4 zákona
.
Meziroční změny:
1) V průběhu roku 2014 byly prodeje pozemků účtovány přes účty 036 (v den schválení prodeje v zastupitelstvu), toto účtování bylo opraveno
a účtováno rovnou přes účet 031.
2) Položka 5169 byla rozúčtována na položky
a) 5042 - odměny za užití počítačových programů - pořízení (SW střet zájmů, AVG,...) ,
b) 5166 - konzulatační, poradenské a právní služby (právní služby),
c) 5168 - zpracování dat (udržovací poplatky a aktualizace SW),
d) 5041 - odměny za užití duševního vlastnictví (umělecká vystoupení).

A.3 Informace podle § 7 odst. 5 zákona
.
Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2000Sb., o rozpočtové skladbě. Vedlejší činnost (hospodářská) - pronájmy pozemků, bytů a
nebytových prostor, provoz internetu, výnosy ze smluv za tříděný odpad, výnosy z poskytování služeb (fotokopie, fax), prodej zboží ITC,
provoz vodohospodářského a kanalizačního zařízení. Účetní a finanční výkazy - jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou
č. 410/2010Sb.
1/ Opravné položky k pohledávkám - ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, vždy ke konci daného roku
2/ Časové rozlišení - nerozlišují se nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč za položku, pravidelně se opakující platby, služby dodávané v
následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (poradenství, přezkoumání hospodaření).
3/ Odpisování dlohodobého hmotného a nehmotného majetku - V hlavní činnosti se účtují účetní odpisy rovnoměrným způsobem, výše odpisů
je uplatňována do nákladů měsíčně. V hospodářské činnosti se účtují daňové odpisy majetku využívaného zcela pro tuto činnost.
4/ Reálná hodnota majetku k prodeji - za významný rozdíl mezi reálnou hodnotou a hodnotou majetku netto je považována částka ve výši 1%
aktiv netto zaokrouhlená na 50 tis. Kč
5/ Majetek - DNM - vstupní cena je vyšší než 60.000,00Kč, DDNM - vstupní cena je od 7.000,00 do 59.999,00 Kč, DDNM - vstupní cena je od
0,00 do 6.999,00 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok se eviduje na podrozvahové evidenci účtu 901, DHM - vstupní cena převyšuje
částku 40.000,00 Kč, DDHM - vstupní cena je od 3.000,00 do 39.999,00 Kč, DDHM - vstupní cena je od 300,00 Kč do 2.999,00 Kč a doba
použitelnosti je delší než 1 rok se eviduje na podrozvahové evidenci účtu 902, DFM - dlouhodobé cenné papíry v klady v držení městyse déle
než 1 rok.
6/ Významné snížení hodnoty majetku - nad 20% - tvoří se opravné položky.
7/ Technické zhodnocení - pokud je hodnota nižší než 40.000,00 Kč (60.000,00 Kč u DNM), je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů,
v případě, kdy je součet nákladů v jednom roce vyšší, navyšuje se pořizovací cena.
8/ Zboží - prodávané v ITC je účtováno v pořizovací ceně bez DPH a prodej je prováděn s 15% ziskem (dle rozhodnutí pracovnice ITC).
9/ Fondy - sociální fond, který je určen zaměstnancům v hlavním pracovním poměru k zaměstnavateli, a uvolněným členům zastupitelstva.
Příspěvek do fondu je tvořen 2% z objemu hrubých mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě zaměstnancům Městyse v příslušném
kalendářním roce. Fond slouží k poskytování příspěvku na stravování, ošatné, k odpracování 10let, bezúročné půjčce, penzijnímu nebo
životnímu připojištění a životnímu jubileu.
10/ Věcná břemena - v případě městyse jako "oprávněného" se věcná břemena neevidují, v případě "povnného" jsou pouze zaznamenána v
písemné evidenci.
11/ DPH - Městys je od 1.11.2009 plátcem.
12/ Oprava chyb minulých období - hladinu významnosti 260tis Kč nebo 0,3% aktiv netto. 13/ Městys je vlastníkem
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A.4 Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
.
Číslo
položk Název položky
y

P.I.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Podrozvah
ový
účet

Majetek a závazky účetní jednotky

BĚŽNÉ

MINULÉ

5 496 362,27

5 756 307,77

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

31 188,00

31 188,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

830 207,34

842 337,84

3. Ostatní majetek

903

4 634 966,93

4 882 781,93

67 452,58

67 452,58

67 452,58

67 452,58

188 558,00

201 678,00

188 558,00

200 578,00

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku
jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku
jinou osobou

922

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
na základě smlouvy o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
na základě smlouvy o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze
zahraničí

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze
zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení

948

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. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na
základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na
základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho
převzetí z jiných důvodů

967

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho
převzetí z jiných důvodů

968

1 100,00

P.VII Další podmíněné závazky
.
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého
majetku

972
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A.4 Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
.
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Podrozvah
ový

položk Název položky
y

účet

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze
zahraničí

976

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci
zákonod,výkonné nebo soudní

978

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci
zákonod,výkonné nebo soudní

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení

985

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízení

986

BĚŽNÉ

MINULÉ

P.VII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací
I.
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
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A.5 Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
.
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstanosti
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

MINULÉ

56 531,00

59 744,00

26 900,00

27 379,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
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A.6 Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
.
K rozvahovému dni nejsou známy další skutečnosti, které by měnily pohled na finanční situaci městyse Černý Důl.

A.7 Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
.
K rozvahovému dni nejsou známy nejisté podmínky, které by měnily pohled na finanční situaci městyse Černý Důl.

A.8 Informace podle § 66 odst. 6
.
V prosinci 2014 byl podán návrh na zápis do KN na prodej pozemků. K zápisům do KN došlo v obou případech v lednu 2015. –
1) Švandovi - ppč. 1437/2 - návrh na vklad 12.12.2014, zápis 21.1.2015,
2) KRNAP - ppč 412/12, 104/1, 105, 109, 114, 117, 119, 120, 121, 348, 349, 781/1, 786/1 - návrh na vklad 8.12.2014, zápis 8.1.2015

A.9 Informace podle § 66 odst. 8
.
Tato informase se netýká městyse Černý Důl - není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu).
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B.
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Syntetický

položk Název položky
y

účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364
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Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní
období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové
souvislosti

09.02.2015 12h52m40s

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

MINULÉ

1 923 706,80

2 881 733,40

946 134,34

1 178 773,38

strana 8/ 18

Licence: D116

XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)

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
.
Výše uvedené tabulky se vyplňují v případě pokud obec vlastní více než 10ha lesa. Městys Černý Důl eviduje k 31.12.2014,
8.180m2 lesa. Dne 8.12.2014 byl podán návrh na vklad na KN k prodeji 111.043m2 - v hodnotě 4.160tis Kč, tento byl zapsán
8.1.2015.
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E.1 Doplňující informace k položkám rozvahy
.
K položce

Doplňující informace

031

prodej lesů KRNAP

031

vyřazení ppč 1253/1, 1253/4, 1253/4ZE - pozemky byly evidovány v majetku obce, ikdyž patřily státu

021

Stavba - dětské hřiště ve Fořtu

305 465,00

021

Stavba - technické zhodnocení tělocvičny Čistá - akustika

211 176,00

042

Stavba - sběrný dvůr v Čisté (dotace SFŽP)

2 953 799,00

042

Stavba - kanalizace a ČOV (dotace KÚKHK)

2 801 307,00

042

Stavba - most u Zejfartů

759 630,00

022

Majetek - automobil VW Transporter pro technické služby

234 000,00

036

Chybné účtování pozemků přes 036, k 31.12. opraveno

132

Zboží ITC - koupě mincí a publikace Černý Důl k výročí 450let

388

Transfery - SFŽP - Sběrný dvůr - celá dotace obdržena v r. 2014 - čeká se na kontrolu

1 923 706,80

388

Transfery - SFŽP - Tělocvična - celá dotace obdržena v r. 2013 - čeká se na kontrolu

1 765 583,10

388

Transfery - SFŽP - Protipovodně - celá dotace obdržena v r. 2013 - čeká se na kontrolu

1 116 150,30
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E.2 Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
.
K položce

Doplňující informace

Částka

513

Náklady na reprezentaci - DEN MĚSTYSE 450 let - 39.841,00Kč + VOLBY - 11.697,00Kč

521

Mzdy - zvýšení oproti roku 2013 (2419tis Kč) - souběh práce 2 zaměstnanců z důvodu výpovědi - účetní

2 537 257,00

554

Pozemky - prodej KRNAP

4 160 523,00

554

Pozemky - prodej - Roubal

242 219,00

647

Pozemky - prodej - KRNAP

3 253 658,00

647

Pozemky - prodej - Roubal

1 250 000,00

647

Pozemky - prodej - Bystrouška

245 000,00

554

Pozemky - prodej - Bystrouška

3 674,50

51 538,00

Pozemky - neprovedeno přecenění reálnou hodnotou - rozdíl nepřesáhl významnou částku ve stanovené
výši 1% aktiv min.roku - určeno z důvodu přehlednosti (výnosy proti nákladům spojených s prodanými
pozemky) - zakotveno ve směrnici č. 36
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E.3 Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
.
K položce

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

Doplňující informace
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Doplňující informace k fondům účetní jednotky

F.

Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Položka
Číslo

Název

G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

66 922,74

G.II. Tvorba fondu
1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu
G.III. Čerpání fondu

3 581,48-

G.IV Konečný stav fondu
.
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G.

XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)

Stavby
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položk Název položky
y

G.

Stavby

MINULÉ

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

118 289 436,14

21 180 730,25

97 108 705,89

G.1. Bytové domy a bytové jednotky

271 230,00

117 816,00

153 414,00

156 522,00

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu

10 407 668,50

1 614 940,00

8 792 728,50

8 728 228,50

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

98 651 520,89

7 247 204,52

3 089 430,00

4 157 774,52

4 221 290,52

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení

31 636 580,01

3 845 091,00

27 791 489,01

28 392 677,01

G.5. Jiné inženýrské sítě

57 357 020,95

10 247 766,00

47 109 254,95

48 193 285,95

G.6. Ostatní stavby

11 369 732,16

2 265 687,25

9 104 044,91

8 959 516,91

H.

Pozemky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položk Název položky
y

H.

Pozemky

BRUTTO

KOREKCE

6 198 932,20

MINULÉ
NETTO

6 198 932,20

10 577 020,20

H.1. Stavební pozemky
H.2. Lesní pozemky
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4. Zastavěná plocha

59 459,00

59 459,00

4 219 982,00

6 029 355,67

6 029 355,67

6 246 724,67

110 117,53

110 117,53

110 313,53

H.5. Ostatní pozemky
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

BĚŽNÉ

MINULÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

2 017 740,00

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

2 017 740,00

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položk Název položky
y

BĚŽNÉ

MINULÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

182 068,50

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

182 068,50

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
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K.

XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo Poznámka
sloupc
e
1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo
živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji
činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo
živnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance
poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji
činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení
ručitele veřiteli oručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o
poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance,
neboli úplnéči částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace
garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté
vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
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Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

L.

Poznámky k vyplnění:
Číslo
sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní
infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo,
energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.

13
14 a 15

Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.

16,18,20,2 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu
2
nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21,2 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
3
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.

24
25 až 29

N.

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Specifikace mzdových nákladů - Územní samosprávné celky, svazky obcí
Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"
1.

2.
Mzdový náklad

Číslo
položk Název položky
y

Běžné úč.
období

N.II. Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1.

Minulé úč.
období

1 726 473,00

N.II. Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím
2.
N.II. Ostatní osobní výdaje
3.

3.

4.

5.

6.

Podíl mzdových nákladů na
Podíl mzdových nákladů na
jednoho pracovníka (přepočtený jednoho pracovníka (přepočtený
stav) v pracovním a služebním
stav) mimo pracovní a služební
poměru
poměr
Běžné úč. období

Minulé úč.
období

Běžné úč.
období

Minulé úč.
období

275 354,55

7 118,00
197 742,00

19 774 200,00

201 777,55

N.II. Platy představitelů státní moci a některých orgánů
4.
N.II. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5.

620 559,00

41 370,60

N.II. Odstupné
6.
N.II. Odchodné
7.
N.II. Ostatní platby za provednou práci jinde nezařazené
8.

6 365,00

N.II. Mzdové náhrady
9.
N.II. Náhrady mezd v době nemoci
10.
* Konec sestavy *
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