Licence: D4LA

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

12 / 2021
00253561
Obec Mezholezy

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Předpoklad účetní jednotky zachován.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1. 2010 účtuje ÚSC podle vyhlášky 410/2009 a souvisejících účetních standardů 701-704.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité kurzy pro přepočet cizí měny - V roce 2021 nemáme v účetnictví vedenou žádnou částku v cizí měně. Způsob ocenění zásob - zásoby oceňujeme pořizovací cenou. Zásoby účtujeme
způsobem B, pouze v případě, že na konci roku zbyde hajnému v lese vytěžené dřevo použijeme způsob A . Odpisy provádí obec 1x ročně. Reálnou hodnotu majetku stanovíme znaleckým
posudkem nebo odborným posudkem. Použitý způsob zaokrouhlení - na 2 desetinná místa. Zřízená příspěvková organizace Mateřská škola Mezholezy vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.

08.02.2022 18h 6m13s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

577 387,10

516 459,10

300,00

300,00

577 087,10

516 159,10

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 14

Licence: D4LA

A.4.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956

08.02.2022 18h 6m13s

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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700,00

700,00

700,00

578 087,10

517 159,10

strana 3 / 14

Licence: D4LA

A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

08.02.2022 18h 6m13s
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Informace podle § 66 odst. 6

Není náplň.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Není náplň.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

08.02.2022 18h 6m13s
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C.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

08.02.2022 18h 6m13s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ

33 971,07

33 971,07
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

není náplň.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

1147284.00

D.3.

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

65395188.00

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

08.02.2022 18h 6m13s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

B.II.28.

Účet 373 - Poskytnut finanční příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2021 dle Smlouvy v částce 3.828,- Kč (bude vyúčtován v
roce 2022)

3 828,00

D.III.37.

Účet 389 - Dohadné účty pasivní - obcí poskytnutá dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2021 (vyúčtování v r.2022) v částce
3.828,-Kč

3 828,00

A.II.1.

Účet 031 - Pozemky - pořízeny pozemky v částce 38.500,-Kč

38 500,00

A.II.6.

Účet 028 - DDHM - vyřazen DDHM v pořizovací částce 6.908,80 Kč, pořízen nový DDHM ve výši 47.512,90 Kč

40 604,10

D.III.20.

Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - Město H. Týn - vyúčtování přestupků za rok 2021 na základě VPS

C.III.3.

Účet 432 - Výsledek hospodaření za rok 2020 - převod hospodářského výsledku za rok 2020 z účtu 431 na účet 432 v částce 1.233.374,77 Kč byl
schválen zastupitelstvem obce dne 15.6.2021 (usnesení č.2/2021)

D.III.32.

Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyužitá dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 ve výši
13.232,-Kč (vratka nevyužité dotace bude vrácena v roce 2022 na základě finančního vypořádání dotací za rok 2021)

D.III.36.

Účet 384 - Výnosy příštích období - odhad daně z příjmů za obec za rok 2021

B.II.1.

Účet 311 - Pohledávky (odběratelé) - na účtu 311 je vedena pouze 1 pohledávka na základě uzavřené kupní smlouvy na prodej pozemků ve výši
1.177.050,-Kč. Jedná se o pohledávku, jejíž splatnost je do 30-ti dní od doručení "Vyrozumění o provedeném vkladu do KN", tj. do 22.1.2022

08.02.2022 18h 6m13s

Částka
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1 500,00
1 233 374,77

13 232,00

278 000,00
1 177 050,00
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

B.IV.2.

Účet 672 - Výnosy z transferů - příspěvek na výkon státní správy pro rok 2021 v částce 70.800,-Kč; poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu dle
zákona č.95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ve výši 35.038,40 Kč; účelová dotace z Plzeňského kraje z dotačního titulu 2020
Podpora ochrany lesa v PK, v rámci dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017 ve výši 11.515,- Kč; Krajským úřadem Plzeňského kraje
poskytnut 2x finanční příspěvek ze státního rozpočtu, Kapitoly Ministerstva zemědělství na základě ROZHODNUTÍ - účel: obnova, zajištění a
výchova lesních porostů do 40 let věkudotace na lesy v celkové výši 101.890,-Kč a příspěvek ke zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích za rok 2020 ve výši 21.605,-Kč; poskytnuta dotace z Úřadu práce na zaměstnance v rámci uzavřené dohody z programu VPP (na základě
měsíčních vyúčtování mzdových nákladů zaměstnance) v celkové výši 90.000,-Kč; dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v
r.2021 ve výši 17.768,-Kč (prokazatelně využitá dotace, zbylá vratka z vyúčtování bude vrácena v roce 2022 v rámci finančního vypořádání za rok
2021); částečné rozpuštění transferů v rámci ročních odpisů v celkové výši 33.971,07 Kč

382 587,47

A.III.2.

Účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - roční neinv.příspěvek zřízené příspěvkové organizaci MŠ Mezholezy v
částce 260.000,-Kč; neinv.příspěvky DSO v celkové částce 4.838,-Kč (Svazek Domažlicko, Odpadové hospodářství Lazce, DSO lesy Sedmihoří,
DSO obce Sedmihoří), finanční příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2021 v částce 3.828,-Kč; neinvestiční příspěvek městu
H.Týn na základě VPS (přestupky) v částce 1.500,-Kč; neinv.příspěvek obci Staré Sedlo na základě Smlouvy o zajištění služeb JSDH Staré Sedlo
na území obce Mezholezy v částce 20.000,-Kč

290 166,00

B.I.1.

Účet 601 - Výnosy z prodeje dříví

178 822,50

B.I.3.

Účet 603 - Výnosy z pronájmů - jednalo se převážně o pronájmy pozemků

255 530,00

A.V.1.

Účet 591 - Daň z příjmů za obec za rok 2021 (odhad) v částce 278.000,-Kč

278 000,00

A.I.31.

Účet 554 - Prodané pozemky (vyřazení pozemků na základě uzavřené kupní smlouvy se společností Lesy ČR, s.p. - prodej schválen
zastupitelstvem obce)

1 177 048,50

B.I.15.

Účet 647 - Výnosy z prodeje pozemků (prodej pozemků na základě kupní smlouvy společnosti Lesy ČR, s.p. - schváleno zastupitelstvem obce)

1 177 050,00

B.II.4.

Účet 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (jednalo se o přecenění pozemků, které byly určeny k prodeji)

08.02.2022 18h 6m13s

Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

08.02.2022 18h 6m13s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

08.02.2022 18h 6m13s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
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F.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

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

08.02.2022 18h 6m13s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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G.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

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 veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

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

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

22 475 548,89

4 443 884,00

18 031 664,89

18 517 139,89

1 215 280,00

578 286,00

636 994,00

652 957,00

2 274 451,00

1 391 921,00

882 530,00

928 879,00

18 985 817,89

2 473 677,00

16 512 140,89

16 935 303,89

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

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

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

08.02.2022 18h 6m13s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

5 277 855,81

5 277 855,81

5 522 044,46

2 045 258,01
2 565 256,18
62 012,64
605 328,98

2 045 258,01
2 565 256,18
62 012,64
605 328,98

2 045 258,01
2 835 077,18
23 512,64
618 196,63
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Licence: D4LA

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

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

MINULÉ

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

J.
J.1.
J.2.

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

MINULÉ

894 359,85
894 359,85

* Konec sestavy *

08.02.2022 18h 6m13s
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