Licence: D1QQ

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

PØÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)
Období:
IÈO:
Název:

A.1.

12 / 2012
00298468
Mìsto Štramberk

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

-

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

-
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A.3.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Hlavní èinnost – v èlenìní dle vyhlášky è. 323/2000 Sb., o rozpoètové skladbì. Hospodáøská èinnost – pronájmy pozemkù, bytù a nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam, výnosy
z prodeje služeb a výnosy z prodeje døeva. Ostatní (cizí prostøedky) – kauce na byty, nebytové prostory, pøíležitostnì jistiny k veøejným zakázkám. Úèetní a finanèní výkazy – jejich druh, popis a
zpùsob sestavení je stanoven vyhláškou è. 410/2009 Sb. - tvorba a použití opravných položek a rezerv – ÚJ v roce 2010 tvoøí opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u
pohledávek definovaných vyhláškou è. 410/2009 Sb.ÚJ netvoøí žádnou rezervu dle zákona o rezervách. - èasové rozlišení – ÚJ èasovì nerozlišuje nevýznamné èástky v hodnotì do 10 tis. Kè za
položku a dále pravidelnì se opakující platby. Rovnìž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k èinnosti roku bìžného nejsou èasovì rozlišovány. - odpisování dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku – ÚJ v roce 2010 neodepisuje majetek v hlavní ani hospodáøské èinnosti. - kurzové rozdíly a pøepoèty cizích mìn – zpùsoby pøepoètu cizích mìn nebyly stanoveny, ÚJ nemìla
dosud úèetní pøípad v cizí mìnì. - zpùsoby stanovení reálné hodnoty u majetku urèeného k prodeji – majetek urèený k prodeji do konce roku 2009 se v souladu s pøechodným ustanovením vyhlášky
è. 410/2009 neoceòuje reálnou hodnotou, pokud k realizaci prodeje dojde v roce 2010. Majetek urèený k prodeji v roce 2010 se oceòuje reálnou hodnotou, která je stanovena na základì podmínek
konkrétního trhu, tedy oèekávanou prodejní cenou (variantnì cenou obvyklou). - vyøazení majetku v roce 2010 – u majetku poøízeného do 31.12.2009 pøes úèet 401 v plné výši, u majetku poøízené
od 1.1.2010 pøes úèty 551, 543, 552, 553. Obsahové vymezení a zpùsoby oceòování majetku a závazkù Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než
1 rok v poøizovací cenì od 7 tis. Kè do 60 tis. Kè vèetnì. Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v hodnotì 1 Kè – 7000 Kè je evidován v podrozvahové evidenci na úètu 901.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v poøizovací cenì od 500 Kè – 3000 Kè je evidován v podrozvahové evidenci na úètu 902. Zpùsoby
oceòování majetku Majetek poøízený koupí a investièní výstavbou – poøizovací cenou, tj. cenou poøízení a nákladù souvisejících s poøízením. Majetek poøízený darem nebo bezúplatnì, majetek
zjištìný jako inventarizaèní pøebytek – reprodukèní poøizovací cenou. Majetek poøízený vlastní èinností – vlastními náklady (veškeré pøímé a nepøímé náklady bezprostøednì související s vytvoøením
DHM a DNM vlastní èinností). Technické zhodnocení U DHM se jedná o výdaje na dokonèené nástavby, pøístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud pøevýšily u
jednotlivého majetku v úhrnu èástku Kè 40.000,- za úèetní období. U DNM se jedná o výdaje na ukonèené rozšíøení vybavenosti nebo použitelnosti NM, pokud po ukonèení u jednotlivého majetku
pøevýší èástku Kè 60.000,- za úèetní období. Náklady nepøevyšující tuto èástku u DHM se vyúètují jako nákladová položka. O hodnotu technického zhodnocení se zvýší poøizovací cena pøíslušného
majetku a to v úèetním období, kdy je technické zhodnocení uvedeno do užívání. O technickém zhodnocení se neúètuje v pøípadì pozemkù. Zmaøená investice V pøípadì rozhodnutí o zrušení
pøipravovaného nebo rozestavìného dlouhodobého majetku se realizované výdaje odepíší z úètu nedokonèeného dlouhodobého majetku do nákladù, a to v okamžiku rozhodnutí o ukonèení
poøizování tohoto majetku. Finanèní majetek ÚJ neobchoduje s cennými papíry. Cenné papíry, které ÚJ vlastní, eviduje na úètu 069 – ostatní dlouhodobý finanèní majetek (podíly ménì než 20%) a
jsou ocenìny poøizovací cenou. Zásoby se oceòují takto: - poøizovací cena – tou se oceòují zásoby nakoupené. - vlastní náklady – tou se oceòují zásoby vytvoøené vlastní èinností. - reprodukèní
poøizovací cena – tou se oceòují zásoby poøízené bezplatnì, nalezené (pøebytky zásob), odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby èi jiné èinnosti. Zásobami jsou v obci: a) spotøební materiál /
kanc. papír a potøeby, ostatní drobný materiál, hygienické a èisticí prostøedky/, b) provozovací látky /palivo mimo paliva v nádržích aut, maziva/ c) náhradní díly sloužící k uvedení majetku do
pùvodního stavu d) zásoby materiálu e) zboží nakupované za úèelem dalšího prodeje v nezmìnìném stavu. Jako o zásobách se neúètuje v obci o materiálu jdoucím pøímo do spotøeby (tj. mimo
skladovou evidenci). Jde zejména o takový materiál, který je požadován útvarem údržby pro okamžité použití pro øešení naléhavé situace. Jde napø. o tìsnìní, spojovací materiál, instalatérský
materiál, drobný elektromateriál a kanceláøský materiál. Je zde dodrženo pravidlo, že spotøeba materiálu vykázaná v úè. závìrce musí odpovídat skuteèné spotøebì materiálu tj. nikde neexistují
neevidované zásoby materiálu. O poøízení a úbytku zásob úètuje obec podle zpùsobu A. Údaje o výdajích vynaložených na poøízení zásob se soustøeïují na pøíslušných majetkových úètech úètové
tøídy 1. Zásoby jsou v souladu se zákonem è. 563 Sb., o úèetnictví oceòovány poøizovacími cenami, které obsahují i náklady související s poøízením (tj. dopravu, provize, clo, pojistné …).
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

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

Èíslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek úèetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní majetek
Vyøazené pohledávky a závazky
Vyøazené pohledávky
Vyøazené závazky
Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce
Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù
Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm
Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní
Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní
Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva
Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv
Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv
Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu
Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu
Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce
Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce

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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úèet

901
902
903
911
912

ÚÈETNÍ OBDOBÍ
BÌŽNÉ

MINULÉ

2 877 442,78

2 926 979,28

2 877 442,78
432 548,67
432 548,67

2 926 979,28
420 495,67
420 495,67

921
922
923
924
925
926
25 441 034,31
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951

25 441 034,31

961
962
963
964
965
966
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

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

Èíslo
položky

Podrozvahový
Název položky

úèet

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù
8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù
P.VI.
Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva
1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí
7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní
10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní
11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení
13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva
P.VII. Vyrovnávací úèty
1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm
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ÚÈETNÍ OBDOBÍ
BÌŽNÉ

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 (05042012 / 12012012)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BÌŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti
2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní
3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

27.02.2013 10h13m 4s
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MINULÉ

280 790,00
126 462,00
120 412,00

258 386,00
114 782,00
170 023,00
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A.6.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

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

-

A.7.

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

-

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

-

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8
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XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

B.
Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

úèet

B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva
Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù
Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem
Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364
364
364
364
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C.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku"

Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období
Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti

27.02.2013 10h13m 4s

BÌŽNÉ
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MINULÉ

1 969 529,99
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XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

D.1.

Informace o individuálním referenèním množství mléka

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5.

Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem

42.00

D.7.

Výše ocenìní lesních porostù

23940000.00

D.8.

Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem

27.02.2013 10h13m 4s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplòující informace

Èástka

Hodnota celkových aktiv je 225,911 mil.Kè, hladina významnosti ve výši 1% CA je 2,26 mil. Kè.
V roce 2012 byl nad hladinu významnosti poøízen následující majetek: Regenerace sídlištì Baøiny - hodnota 49.346.967,33 Kè. Tento projekt byl
hrazen z dotace ve výši 43.326.385,64 Kè.
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Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 10 / 16

Licence: D1QQ

E.2.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplòující informace

Èástka

Veškeré výnosy jsou tuzemské
672

Významné dotace (nad 200.tis.Kè) - 2.040.667 Kè - dotace v rámci souhrnného dotaèního vztahu, 885.000 Kè - pøíspìvek na památkové domy z
ministerstva kultury, 1.969.529,99 Kè - rozpuštìní transférù (odpisy)

646

Výnosy z prodeje DHM (vyjma pozemkù)

647

Výnosy z prodeje pozemkù

649

Ostatní výnosy z èinnosti v hodnotì 1.203.198,20 Kè se skládá: 225.000 - pøíspìvek Muzea Novojièínska, 258.402 - EKO-KOM a Asekol, 490.000 dotace RWE na rekonstrukci Domu dìtí a mládeže, 56.250 - pøíspìvek KÚ na zlepšení pøír.prostøedí Kamenárka, 173.546,20 - licenèní poplatek+
pøijaté pojistné náhrady

602

(hospodáøská èinnost) celkem 2.996.721,87 Kè - z toho nejvìtší podíl prodeje služeb pøedstavuje: 1.074.609,78 bytové hospodáøství, 692.463,12
hrad Trúba, 344.501.49 nebytové hospodáøství.

603

(hospodáøská èinnost) celkem 4.198.957,74 Kè - z toho pøedstavuje nejvìtší pronájem: 1.212.334,41 - nebytové hospodáøství a 2.605.281 - bytové
hospodáøství

543

Poskytnuté dary

521

celkem 10.819.606 Kè, z toho neuvolnìní zastupitelé 369.526 Kè, uvolnìní zastupitelé 1.051.352 Kè. Poèet zamìstnancù na pracovní smlouvu 33 (
stálých zamìstnancù), 6 smluv - VPP, Dohod o pracovní èinnosti 32 a Dohod o provedení práce 39.

549

Úèet se skládá z 1.470.321 Kè - Dohoda o narovnání s firmou EKOBAU, 126.598 Kè pojištìní majetku a osob.

27.02.2013 10h13m 4s

4 895 197,00

37 499,00
114 630,00
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích

K položce

Doplòující informace

Èástka

-
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Licence: D1QQ

E.4.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

K položce

Doplòující informace

Èástka

-

27.02.2013 10h13m 4s
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Licence: D1QQ

F.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky
Položka

Èíslo

Název

G.I.
G.II.

Poèáteèní stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Pøebytky hospodaøení z minulých let
Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce
Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù
Ostatní tvorba fondu
Èerpání fondu
Koneèný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.

27.02.2013 10h13m 4s

BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ

127 944,50
299 346,00
299 346,00

251 584,00
175 706,50
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Licence: D1QQ

G.

XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Stavby
ÚÈETNÍ OBDOBÍ

Èíslo

BÌŽNÉ

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 veøejné osvìtlení
Jiné inženýrské sítì
Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

312 863 935,89
37 647 942,52
122 641 147,45
3 728 532,50
94 363 146,05
30 967 674,76
23 515 492,61

MINULÉ
KOREKCE

109 391 247,99
15 521 951,00
50 734 499,00
1 283 290,99
22 797 021,00
12 503 188,00
6 551 298,00

NETTO

203 472 687,90
22 125 991,52
71 906 648,45
2 445 241,51
71 566 125,05
18 464 486,76
16 964 194,61

158 753 776,57
22 588 763,52
73 584 681,45
2 510 553,51
32 752 900,78
18 101 806,51
9 215 070,80

ÚÈETNÍ OBDOBÍ
Èíslo

BÌŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavìná plocha
Ostatní pozemky

27.02.2013 10h13m 4s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

12 075 343,30

12 075 343,30

10 527 649,95

602 209,50
1 187 895,60
7 654 526,16
2 630 712,04

602 209,50
1 187 895,60
7 654 526,16
2 630 712,04

511 419,50
1 279 185,60
7 653 300,58
1 083 744,27
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XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BÌŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou
Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou
Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou

BÌŽNÉ

MINULÉ

93 703,78
93 703,78

K. Doplòující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
Èíslo

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K.
K.1.
K.2.

Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji
Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64
Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64

BÌŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *
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