
Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

PØÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)

Období: 12 / 2012
IÈO: 00576913
Název: Obec Støíte� 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Neoèekává se ukonèení èi omezení èinnosti úèetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2012 do�lo k dílèím zmìnám úèetních metod a postupù  úètování dle vyhlá�ky è. 403/2011 Sb., kterou se mìní  vyhlá�ka 410/2009 Sb. V souladu s tímto právním pøedpisem od 1.1.2012: -
Rozli�ují se dlouhodobé (472, 471) a krátkodobé (373, 374) zálohy na transfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374. - Evidují se jiné danì a poplatky na úètu 344, na
dosavadním úètu 345 se úètuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce. - Oproti roku 2011 se neúètují daòové výnosy na úèty skupiny 63, ale na syntetické úèty skupiny 68. -  Oproti
roku 2011 se neevidují náhrady mzdy za doèasnou pracovní neschopnost na úètu 528, ale spoleènì se mzdovými náklady na úètu 521.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2012 se úètují odpisy k dlouhodobému majetku.Pro úètování odpisù byla od 09/2012 zøízená nová øada úèetních dokladù (9001-9999) - Metoda èasového rozli�ení je pou�ívána u transferu
poskytovaného vlastní pøíspìvkové organizaci Z� a M� Støíte�. - Èasové rozli�ení úèetních pøípadù se provádí ve významné hodnotì  nad 10 tis. Kè. -  Od 1.1.2012 úèetní jednotka zmìnila zpùsob
úètování sociálního fondu s pou�itím úètu 401 a nákladových úètù 528, 569 a výnosového úètu 662. - Pøíspìvková organizace vede na základì rozhodnutí  zøizovatele úèetnictví ve zjednodu�eném
rozsahu.
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

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

Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ

polo�ky Název polo�ky úèet BÌ�NÉ MINULÉ

P.I. Majetek úèetní jednotky 4 140 944,56 4 087 849,56

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 90 869,70 96 329,70

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 5 615,00 4 467,00

3. Ostatní majetek 903 4 044 459,86 3 987 052,86

P.II. Vyøazené pohledávky a závazky

1. Vyøazené pohledávky 911

2. Vyøazené 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 11 200,00 11 200,00

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 z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 939

6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 941

7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm 942

8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze 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 10 000,00 10 000,00

14. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 951 1 200,00 1 200,00

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: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

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

Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ 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 z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 975

6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 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 4 152 144,56 4 097 529,56

1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm 999 4 152 144,56 4 097 529,56
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

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

Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ

polo�ky Název polo�ky BÌ�NÉ MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti 43 819,00 41 465,00

2. Splatné závazky veøejného zdravotního poji�tìní 20 379,00 19 373,00

3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslu�ných finanèních orgánù 15 525,00 16 057,00
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

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

12.1.2012 vydán kolaudaèní souhlas s u�ívám stavby: Odboèení vodovodního øádu (Kajzar, Herecová)  - úèet 021 navý�en o 312 tis. Kè. Kolaudaèní souhlas s u�ívám stavby "Výstavba místní
komunikace v obci Støíte�" SO 01 Místní komunikace ze dne 21.8.2012 , po pøevedení smluv o smlouvì budoucí na smlouvy bude podán vklad práva a komunikace bude pøevedena na majetkový
úèet - k 31.12.2012 stále v jednání.

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

Úèetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v úèetní závìrce, které by významným zpùsosbem mìnily pohled na finanèní situaci úèetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 30.12.2012  úèetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závìrky nepøi�la dolo�ka o zápisu.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se ÚSC. Úèetní jednotka netvoøí investièní fond.
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

B.

Èíslo Syntetický ÚÈETNÍ OBDOBÍ

polo�ky Název polo�ky úèet BÌ�NÉ MINULÉ

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: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

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

Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ

polo�ky Název polo�ky BÌ�NÉ MINULÉ

C.1. Zvý�ení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bì�né úèetní období

C.2. Sní�ení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti 121 899,16

18.02.2013 8h35m10s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 7 / 15



Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

D.1. Informace o individuálním referenèním mno�ství mléka

Úèetní jednotka nemá náplò.

D.2. Informace o individuální produkèní kvótì

Úèetní jednotka nemá náplò.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Úèetní jednotka nemá náplò.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Úèetní jednotka nemá náplò.

D.5. Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku

Úèetní jednotka nemá náplò.

D.6. Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem

Úèetní jednotka nemá více ne� 10 ha lesních pozemkù.

D.7. Vý�e ocenìní lesních porostù

D.8. Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem
Úèetní jednotka nemá náplò.

18.02.2013 8h35m10s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 8 / 15



Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

E.1. Doplòující informace k polo�kám rozvahy

K polo�ce Doplòující informace Èástka

A.II.1. 1.11.2011 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístìní stavby Silnice I/68 Tønovice-Nebory,  v katastrálním území do�lo k rozdìlìní nìkterých par. è.
na dal�í èásti za lomítkem, tyto zmìny nebyly dosud v evidenci majetku zapracovány - smlouvy o výpùjèce pozemkù nebyly dosud podepsány ze
strany obce, probíhají dal�í jednání ve vìci pronájmu. Zmìny majetkové evidence jsme se dovìdìli a�  po vyti�tìní výpisy v KN k 1.1.2013.
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

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

K polo�ce Doplòující informace Èástka

A.I.15 Zákonné poji�tìní odpovìdnosti zamìstnavatele za �kodu... 6 657,00

A.I.16 �kolení, preventivní prohlídky 29 348,00

A.I.17 pøíspìvek zamìstnavatele na penzijní pøipoji�tìní ze sociálního fondu obce 15 600,00

A.I.20 uhrazené správní poplatky, soudní poplatek, kolky 8 503,00

A.I.36 poji�tìní majetku 59 380,00

A.I.28 Odpisy DHM - v prvním roce odpisu 1 038 226,00

B.I.17 pøíjem z vìcných bøemen, ostatní nedaòové pøíjmy- teplo a energie, vrácené pøeplatky,neinvestièní dary 75 450,00

B.I.14 prodej vozidla Praga RN (hasièské) 80 000,00

A.I.30 vyøezení Praga RN v zùstatkové cenì 3 800,00

A.I.31 ing.Mitrenga smìna pozemkù, prodej 972 a 967/4 nabytí 1167  sjezd na místní komunikaci - v celkové hodnotì 1 187,00

B.II.5 dividendy - akcie SmVaK 3 133,00
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

E.3. Doplòující informace k polo�kám pøehledu o penì�ních tocích

K polo�ce Doplòující informace Èástka

Úèetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz.
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

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

K polo�ce Doplòující informace Èástka

Úèetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz.
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Polo�ka

Èíslo Název BÌ�NÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ

G.I. Poèáteèní stav fondu k 1.1. 19 526,48

G.II. Tvorba fondu 21 125,76

1. Pøebytky hospodaøení z minulých let

2. Pøíjmy bì�ného roku, které nejsou urèeny k vyu�ití v bì�ném roce 125,76

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

4. Ostatní tvorba fondu 21 000,00

G.III. Èerpání fondu 18 634,00

G.IV. Koneèný stav fondu 22 018,24
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

G. Stavby

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

Èíslo BÌ�NÉ MINULÉ

polo�ky Název polo�ky BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 53 363 447,79 15 845 932,05 37 517 515,74 38 105 450,88

G.1. Bytové domy a bytové jednotky

G.2. Budovy pro slu�by obyvatelstvu 12 390 239,36 3 860 214,00 8 530 025,36 8 677 169,36

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 611 633,00 168 671,00 442 962,00 450 234,00

G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení 5 402 437,10 3 601 630,30 1 800 806,80 1 845 026,80

G.5. Jiné in�enýrské sítì 23 948 425,86 6 704 856,00 17 243 569,86 17 386 017,00

G.6. Ostatní stavby 11 010 712,47 1 510 560,75 9 500 151,72 9 747 003,72

H. Pozemky

ÚÈETNÍ OBDOBÍ

Èíslo BÌ�NÉ MINULÉ

polo�ky Název polo�ky BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky 1 943 183,29 1 943 183,29 1 881 343,29

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky 17 892,00 17 892,00 17 892,00

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 144 066,00 144 066,00 82 226,00

H.4. Zastavìná plocha 41 011,00 41 011,00 41 011,00

H.5. Ostatní pozemky 1 740 214,29 1 740 214,29 1 740 214,29
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Licence: D27H XCRGUPXA / PXA  (05042012 / 12012012)

I. Doplòující informace k polo�ce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ

polo�ky Název polo�ky BÌ�NÉ MINULÉ

I. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou

I.1. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou

J. Doplòující informace k polo�ce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ

polo�ky Název polo�ky BÌ�NÉ MINULÉ

J. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou

K. Doplòující informace k polo�ce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ

polo�ky Název polo�ky BÌ�NÉ MINULÉ

K. Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji

K.1. Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64

K.2. Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle § 64

* Konec sestavy *
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