
Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

PØÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: 12 / 2011
IÈO: 69610088
Název: Dobrovolný svazek obcí Povodí Stonávky 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím úèetním období ve své èinnosti, nedo�lo ke zìnám metody z dùvodu ukonèení èinnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
od roku 2011 do�lo k zásadní zmìnì v oblasti úètování transferù, za transfery se pova�ují ve�keré dotace,granty, pøíspìvky i finanèní dary * poskytnuté transfery se úètují do nákladù (572), pøijaté
transfery do výnosù (672), investièní transfery se úètují na úèet 403 * investièní transfer na poøízení DM od zøizovatele poskytovaný PO bude úètován na úèet 401 * úèet 346 - pohledávky za
ústøedními rozpoèty ( ministerstva, státní fondy...) * úèet 348 - pohledávky za územními rozpoèty ( kraje, obce , DSO...) * úèet 347 - závazky k ústøedním rozpoètùm * 349 - závazky k územním
rozpoètùm * jak úèty 346 - 349, tak i úèty záloh z transferù 373 a 374 se pou�ijí i pro dlouhodobé pohledávky a závazky * prùtokové transfery nejsou pro úèetní jednotku výnosya náklady, nezobrazí
se ve VH * pøijaté transfery k vypoøádání  v bì�ném období poskytnuté následnì se úètují na podrozvahovéúèty MD 942/D 999 0942 * pøijaté víceleté transfery k vypoøádání  v následujícím období
poskytnuté následnì se úètují na podrozvahové úèty MD 943/D 999 0943 * pøijaté transfery k vypoøádání  v bì�ném období poskytnuté zálohovì se úètují na podrozvahovéúèty MD 942/D 999 0942
*  pøijaté víceleté transfery k vypoøádání  v následujícím období poskytnuté zálohovì se úètují na podrozvahové úèty MD 943/D 999 0943 *  poskytnuté transfery k vypoøádání  v bì�ném období
poskytnuté zálohovì se úètují na podrozvahovéúèty MD 999 0973/D 973 * poskytnuté víceleté transfery k vypoøádání  v následujícím období poskytnuté zálohovì se úètují na podrozvahové úèty
MD 999 0974/D 974 * poskytnuté transfery k vypoøádání  v bì�ném období poskytnuté následnì se úètují na podrozvahové úèty MD 999 0973/D 973 *  poskytnuté víceleté transfery k vypoøádání  v
následujícím období poskytnuté následnì se úètují na podrozvahové úèty MD 999 0974/D 974

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1.oceòování a vykazování: DDHM - v poøizovací cenì od 1 do 40 tis.Kè, DDNM -  v poøizovací cenì od 7 do 60 tis.Kè.Hmotný a nehmotný DM vytvoøený vlastní èinností - ve skuteèných 
poøizovacích nákladech.2.Zmìny zpùsobu oceòování nenastaly.3.odpisový plán: úèetní jednotka neprovádí úèetní ani daòové odpisy.4.Pøepoèet údajù v sizích mìnách není stanoven, proto�e
nebyly realizovány platby.5.O penì�ních fondech úèetní jednotka neúètuje * úèetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prdeji (§ 27 odst.7 zák.)
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo Syntetický Období

polo�ky Název polo�ky úèet Bì�né Minulé

P.I. Majetek úèetní jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902

3. Ostatní majetek 903

P.II. Odepsané pohledávky a závazky

1. Odepsané pohledávky 911

2. Odepsané závazky 912

P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného u�ívání majetku jinou osobou 921

2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného u�ívání majetku jinou osobou 922

3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 923

4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 924

5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 925

6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu u�ívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 926

P.IV. Dal�í podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva

1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931

2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932

3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 933

4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 934

5. Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU 939

6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU 941

7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm 942

8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm 943

9. Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zaji�tìní 944

10. Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zaji�tìní 945

11. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 947

12. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 948

13. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva 949

14. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 951

P.V. Podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 961

2. Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 962

3. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného u�ívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 963

4. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného u�ívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 964

5. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 965

6. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 966
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo Syntetický Období

polo�ky Název polo�ky úèet Bì�né Minulé

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 967

8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu u�ívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 968

P.VI. Dal�í podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva

1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 971

2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 972

3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 973

4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 974

5. Krátkodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 975

6. Dlouhodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 976

7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a dal�í èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978

8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a dal�í èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979

9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zaji�tìní 981

10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zaji�tìní 982

11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 983

12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 984

13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 985

14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 986

P.VII. Vyrovnávací úèty

1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm 999

Okam�ik sestavení (datum, èas): 30.03.2012, 11h21m31s Podpisový záznam:
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Polo�ka

Název Èíslo Stav k 1.1. Stav k

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti 52 4 320,00

Splatné závazky veøejného zdravotního poji�tìní 53 1 860,00

Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslu�ných finanèních orgánù 54 3 000,00
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy �ádné skuteènosti, které by nebyly zachyceny v závìrce a pøitom mají vliv na finanèní situaci úèetní jednotky. * úèetní jednotka pou�ívá úèet 406 k zaúètování
nákladù a výnosù minulých let

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Úèetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách  a situacích nezobrazených v úèetní závìrce s vlivem na finanèní situaci jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

úèetní jednotka nemá ke dni úèetní závìrky podán návrh na vklad do katastru nemovitostí

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A9 se nevztahuje k právní formì úèetní jednotky
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Polo�ka

Název Úèet Èíslo Stav k 1.1. Stav k

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu (z AÚ k úètu 403) 1 x

v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x

z toho na: výzkum a vývoj 3 x

vzdìlávání pracovníkù 4 x

informatiku 5 x

individuální dotace na jmenovité akce 6 x

Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek (z AÚ k úètu 403) 7 x

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 403) 8 x

Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu (z AÚ k úètu 671) 9 x

z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele (z AÚ k úètu 671) 10 x

z toho na: výzkum a vývoj 11 x

vzdìlávání pracovníkù 12 x

informatiku 13 x

pøijaté dotace na neinvestièní náklady související s financováním programù
evidovaných v ISPROFIN od zøizovatele

(z AÚ k úètu 671) 14 x

pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných ne� od zøizovatele (z AÚ k úètu 671) 15 x

Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 672) 16 x

Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèelové podpory (z AÚ k úètùm ÚS 67) 17 x

Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 649) 18 x

Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù (z AÚ k úètu 672) 19 x

Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù (z AÚ k úètu 673) 20 x

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù 21 x

Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - krajskému úøadu (úèet 316) 22

Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí (úèet 316) 23

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze státního rozpoètu (úèet 326) 24

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od krajského úøadu (úèet 326) 25

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce (úèet 326) 26

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od státních fondù (úèet 326) 27

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od ostatních veøejných rozpoètù (úèet 326) 28

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - organizaèní slo�kou státu (úèet 316) 29

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - krajským úøadem (úèet 316) 30

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - obcí (úèet 316) 31

Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 32

Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 33
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 34

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 35

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 36

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 37

Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 38

Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 39

Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 451) 40 2 111 290,00

Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 451) 41

Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 453) 42

Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 453) 43

Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 457) 44

Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 457) 45

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 459) 46

Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 459) 47

Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253 a 312) 48

z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky územních samosprávných celkù (z úètù 253 a 312) 49

komunální dluhopisy územních samosprávných celkù (z úètu 063) 50

ostatní dluhopisy a smìnky veøejných rozpoètù (z AÚ úètù 063,253 a 312) 51

Okam�ik sestavení (datum, èas): 30.03.2012, 11h21m31s Podpisový záznam:

III. Organizaèní slo�ky státu vykazují stavy údajù podpolo�ek è. 22, 23 a 29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní slo�ky státu vykazují té� stavy údajù podpolo�ek è. 48 a� 51 pøílohy úèetní závìrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpolo�ek è. 22 a� 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpolo�ek è. 1 a� 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav
polo�ky è. 20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpolo�ky è. 21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní slo�ky státu.

IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu polo�ek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okam�iku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni.
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

B.

Polo�ka

Èíslo Název Úèet Stav k 1.1. Stav k

B.1. Poskytnutí úvìru zaji�tìné zaji��ovacím pøevodem aktiva 364

B.2. Pùjèky cenných papírù zaji�tìné pøevodem penì�ních prostøedkù 364

B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem 364

B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem 364
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

C.

Polo�ka

Èíslo Název Stav k 1.1. Stav k

C.1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné

C.2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné

C.3. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné

C.4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné

C.5. Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm

C.6. Rozpoètované prostøedky 2 664 300,00 4 559 800,00
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

D.1. Informace o individuálním referenèním mno�ství 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

D.7. Vý�e ocenìní lesních porostù

D.8. Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

E.1. Doplòující informace k polo�kám rozvahy K polo�ce

úèetní jednotka pou�ívá úèet 377 k úètování o ostatních krátkodobých pohledávkách * úèetní jednotka pou�ívá úèet 374 k úètování o pøijatých zálohách na transfery * úèetní
jednotka pou�ívá úèet 378 k úètování o ostatních krátkodobých závazcích * úèetní jednotka eviduje na  úètu 401 jmìní úèetní jednotky

0
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Licence: D1QM XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

E.2. Doplòující informace k polo�kám výkazu zisku a ztráty K polo�ce

na úèet 672 úèetní jednotka úètovala pøedpis neinv.transferu na èlenské pøíspìvky obcí 0
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E.3. Doplòující informace k polo�kám pøehledu o penì�ních tocích K polo�ce

0 0
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E.4. Doplòující informace k polo�kám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu K polo�ce

0 0
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F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Polo�ka

Èíslo Název Stav k

G.I. Poèáteèní stav fondu

G.II. Tvorba fondu

1. Pøebytky hospodaøení z minulých let

2. Pøíjmy bì�ného roku, které nejsou urèeny k vyu�ití v bì�ném roce

3. Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penì�ních fondù

G.III. Èerpání fondu

G.IV. Koneèný stav fondu
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G. Stavby

Období

Èíslo Bì�né Minulé

polo�ky Název polo�ky Brutto Korekce Netto

G. Stavby

G.1. Bytové domy a bytové jednotky

G.2. Budovy pro slu�by obyvatelstvu

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení

G.5. Jiné in�enýrské sítì

G.6. Ostatní stavby

H. Pozemky

Období

Èíslo Bì�né Minulé

polo�ky Název polo�ky Brutto Korekce Netto

H. Pozemky

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4. Zastavìná plocha

H.5. Ostatní pozemky

* Konec sestavy *
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