Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.
Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

S účinností od 1.1.2018 vstoupily v platnost:
a) vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 410/2009 Sb., pro některé vybrané účetní
jednotky
b) vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou je novelizována vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a
závazků

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Oceňování a vykazování:
Zásoby - oceňovány v pořizovacích cenách, způsob účtování "A".
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3.001 - 40.000 Kč. V podrozvahové evidenci na účtu
"902" je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 1.000 - 3.000 Kč.
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7.001 - 60.000 Kč. V podrozvahové evidenci na
účtu "901" je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 1.000 -7.000 Kč.
Hmotný a nehmotný dl.majetek vytvořený vlastní činností je veden ve skutečných pořizovacích nákladech.
Územní plány považuje účetní jednotka za nehmotný majetek.
Cenné papíry a majetkové účasti:
a) ostatní finanční investice neurčené k obchodování - reálná hodnota, rozdíl ocenění je evidován na účtu
407 a zaúčtován 1x ročně a to vždy k 31.12. daného kalendářního roku.
b) městys vlastnil 1500 ks akcií České spořitelny v hodnotě 100 Kč/ks. Dne 3.10.2018 valná hromada České
spořitelny rozhodla o vytěsnění minoritních akcionářů, uplynutím jednoho měsíce. Na základě toho došlo k
nucenému přechodu vlastnictví všech akcií na Erste Group (viz příloha). Jako protiplnění bylo minoritním
akcionářům poskytnuto peněžní plnění ve výši 1.328,-Kč za akcii. V našem případě tedy městys obdržel za
1500 ks akcií peněžní plnění ve výši 1.992.000,-Kč. U tohoto prodeje akcií nebylo ze strany městyse
účtováno o reálné hodnotě, neboť se jednalo o vytěsnění ze strany majoritních vlastníků. O reálné hodnotě
by se účtovalo v případě, že by se jednalo o vlastní záměr městyse prodat akcie.
2. Změny způsobů oceňování nenastaly.
3. Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se
účtuje měsíčně. Od 1.1.2015 byla v souladu s ČÚS zrušena zbytková hodnota majetku.

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly v předmětném
období v cizí měně realizovány.
5.Na účtu 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - je evidován majetek přeceněný na reálnou
hodnotu, jedná se o majetek určený k prodeji a to na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse v letech
2014-2015. Na tento účet byly přeúčtovány pozemky p.č.23/2, 23/3 v k.ú.Dunávice, neboť reálná hodnota
dosahuje hranice významnosti dle směrnice č.2/2012. Záměr realizace prodeje těchto pozemků je stále
platný.
6. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a
administrace dotace vč. nákladů spojených s výběrovým řízením. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním
nákladem.
7. Opravné položky k pohledávkám jsou, dle směrnice č. 4/2010, tvořeny k rozvahovému dni, tj. 31.12.
8. V předmětném období byl uskutečněn bezúplatný převod pozemků od státu. Jedná se o pozemky s parc. č.
112/3, 119/4, 126/1, 146/4, 208/2 vše v k.ú. Netvořice (právní účinky vkladu: 26.6.2018).
9. Zastupitelstvo dne 27.4.2017 schválilo přijetí úvěru ve výši 40.000.000,-Kč na akci výstavba ČOV a
kanalizace v Netvořicích, za předmětné období byl čerpán úvěr ve výši 20.979.465,99 Kč.
10. Prodávané pozemky a hmotný movitý majetek nebyly přeceňovány na reálnou hodnotu, neboť dle směrnice
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A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

městyse č. 2/2012 k aplikaci reálné hodnoty oceňovací rozdíl nedosáhl hranici významnosti, tj. 260.000,Kč.
11. V roce 2017-počátek roku 2018 provedl Katastrální úřad Benešov revizi katastrálních území městyse
Netvořice. U dotčených pozemků ve vlastnictví městyse byly v souladu s rozhodnutími katastrálního úřadu,
provedeny dané změny v software registr nemovitostí. V případě, že došlo ke změně v druhu pozemku, byla
změna v účetnictví zaznamenána přeúčtováním na příslušných analytický účet.
12. Přefakturace spotřeby el.energie, vodného, stočného jsou nájemníkům účtovány přes průběžné položky
(tzv. přeprodej).
13. Od 7.9.2017 je účetní jednotka dobrovolným plátcem DPH a to v souvislosti s realizací výstavby "ČOV a
kanalizace Netvořice".
14. Městys vykonává soudem určené opatrovnictví. Tyto finanční prostředky jsou účtovány prostřednictvím
účtů 245, 261, 378 a jsou analyticky odděleny od hlavní činnosti. Kontrolu hospodaření s těmito prostředky
provádí soud.
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A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Název položky

Pod
rozvahový
účet

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
1 815 781,34

MINULÉ
1 823 763,92

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

53 969,00

41 627,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

288 431,16

277 837,77

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

1 473 381,18

1 504 299,15

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

470 603,00

1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů

911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů

912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů

913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů

914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů

915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů

916

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

921

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

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. 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 ze sdílených daní

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

470 603,00

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

FENIX, Výkaznictví 8.41.008

Strana 3

35 365 488,85

68 054 972,48

35 365 488,85

68 054 972,48

Tisk: 15.03.2019 11:22:52

Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky

Název položky

Pod
rozvahový
účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

MINULÉ
30 492,00

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. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

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

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

976

7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

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 říz.

985

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

986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací 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

30 492,00

54 905 051,84

107 510 209,34

54 905 051,84

107 510 209,34

19 020 534,01

39 342 398,42

19 020 534,01

39 342 398,42

1 296 752,36

2 151 036,48
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A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

V případě obcí nestanoví žádný právní předpis povinnost zápisu do veřejného rejstříku, tzn. městys není
zapsán v obchodním rejstříku.
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A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce
a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
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B.1. Informace podle § 66 odst.6

Veškeré podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí nabyly právních účinků nejpozději k rozvahovému dni
31.12.2018. U návrhu na vklad V-9563/18-201 (prodej pozemku parc. č. 971/21 díl a) o výměře 339 m2 v k.ú.
Netvořice) bylo po dohodě všech stran provedeno vzetí zpět a po doplnění dokumentace byl dne 24.1.2019
podán na katastrální úřad návrh na vklad. Přijatá finanční částka za předmětný prodej byla k 31.12.2018
zaúčtována na účet přijatých záloh 324 00.

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky, tj. obci. Účetní jednotka netvoří fond
investic.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka v předmětném období neúčtovala o žádných významných kompenzačních operacích.
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C.

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

Číslo
položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

35 411 991,63

751 868,50

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

520 401,24

341 071,45
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D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

1 150,00
Účetní jednotka má ve vlastnictví sbírku muzejní hodnoty evidovanou v CES. Jedná se o: Sbírku Městského
muzea v Netvořicích. Tuto sbírku tvoří 2 podsbírky:
a) Týnecká kamenina (počet evidenčních čísel: 474)
b) Numizmatická (počet evidenčních čísel: 676)
Dle § 25 písm. k) zákona o účetnictví je sbírka vedená v CES oceněna ve výši 1,-Kč.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

153 936,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

8 774 352,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

56 432,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

1 294 822,59 Kč

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

22,94 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

22,94 Kč
Ocenění lesních pozemků s lesním porostem bylo provedeno v r.2007 lesním hospodářem městyse. Bylo oceněno

v průměrné ceně.
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce
A.

Doplňující informace

V účetním období bylo do užívání zařazeno několik investičních akcí:
- dne 6.2.2018 nabyl právních účinků nový územní plán Netvořice, celkové
pořizovací náklady činí 863.380,-Kč
- technické zhodnocení bytového domu Pražská č.p.16 Netvořice (dodávka a montáž
oken) 376.177,30 Kč
- modernizace elektrokotlů v základní škole 272.068,-Kč
- modernizace elektroinstalace a montáž mříží v muzeu 196.781,09 Kč
- rekonstrukce podlahy v tělocvičně základní školy 739.079,-Kč (akce byla
spolufinacována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 500.000,-Kč)
- zakoupeno nákladní vozidlo MAN: 788.150,-Kč

Částka

3 23

3 235 635,39 Kč
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce
A.

Doplňující informace

V dubnu 2018 bylo započato s opravou hřbitovní zdi, celkové náklady na opravu
činily 655.473,-Kč vč. DPH, akce je spolufinancována z dotace Ministerstva
zemědělství ve výši 458.831,-Kč.
V předmétném období byla dokončena oprava příjezdové komunikace a oplocení u MŠ
(celkem 392.036,-Kč), oprava fasády muzea (celkem 430.699,50 Kč vč. DPH).

Částka

1 47

1 478 208,50 Kč
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce
A.

Doplňující informace

V předmětném období není účetní jednotka povinna sestavit tento výkaz.

Částka
0,00 Kč
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce
C.

Doplňující informace

V předmětném období není účetní jednotka povinna sestavit tento výkaz.

Částka
0,00 Kč
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název

Číslo
G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

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

G.IV.

Konečný stav fondu
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

KOREKCE

NETTO

G.

Stavby

82 497 431,34

23 459 139,00

59 038 292,34

58 757 732,75

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

10 969 840,10

4 965 027,00

6 004 813,10

5 768 983,80

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

43 430 245,21

9 679 004,00

33 751 241,21

32 984 446,12

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

33 274,80

24 875,00

8 399,80

83 865,60

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

9 957 058,50

2 751 892,00

7 205 166,50

7 394 057,50

G.5.

Jiné inženýrské sítě

9 950 990,70

4 040 335,00

5 910 655,70

6 156 859,70

G.6.

Ostatní stavby

8 156 022,03

1 998 006,00

6 158 016,03

6 369 520,03
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
položky

Název položky

BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.
H.3.

KOREKCE

NETTO

9 460 774,06

9 460 774,06

9 364 568,06

Lesní pozemky

1 930 223,59

1 930 223,59

1 929 385,59

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

1 622 185,13

1 622 185,13

1 611 611,13

H.4.

Zastavěná plocha

5 602 485,34

5 602 485,34

5 546 628,34

H.5.

Ostatní pozemky

305 880,00

305 880,00

276 943,00
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
I.

Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo
položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

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

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ
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Příloha
sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.02.2019 13:19:57
Název účetní jednotky:
Městys Netvořice
Sídlo:
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
Právní forma:
územní samosprávný celek
IČO : 00232360
J.

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

Číslo
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

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

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

MINULÉ
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