
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2013

00283738IČO:

Název:

Sídlo:

Obec Vrbice

Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)A.1.

Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)A.2.

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a zůsoby oceňování se
nezměnily

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)A.3.

Účetní jednotka postupuje podle přijaté vnitřní směrnice pro zpracování a oběh účetních dokladů, evidence majetku,
směrnice o odpisování dlouhodobého majetku, směrnice o časovém rozlišení a směrnice o inventarizaci.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Podr.

účet

Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4.

1 772 998,97 1 738 946,02Majetek účetní jednotkyP.I.

- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

581 532,93 551 591,98Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

1 191 466,04 1 187 354,04Ostatní majetek 9033.

550 562,85 -Vyřazené pohledávky a závazkyP.II.

550 562,85 -Vyřazené pohledávky 9111.

- -Vyřazené závazky 9122.

- -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233.

- -Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266.

9 448 310,38 5 729 720,63Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktivaP.IV.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9395.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9416.

545 730,75 -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427.

3 313 859,00 141 000,00Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438.

- -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449.

- -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94711.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94812.

- -Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 94913.

5 588 720,63 5 588 720,63Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 95114.

- -Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.V.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 9611.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 9622.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 9633.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 9644.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688.

- 643 000,00-Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasivaP.VI.

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972

- -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

- -Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976

- -Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978

- -Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

- -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981

- 643 000,00-Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984

- -Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986

11 771 872,20 8 111 666,65Vyrovnávací účtyP.VII.

11 771 872,20 8 111 666,65Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999

5.3.2014 8:58:39Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákonaA.5.

79 315,00 64 328,00Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

35 939,00 29 514,00Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

- 153 478,00Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

ÚČETNÍ OBDOBÍ
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Skutečnosti ke konci rozvahového dne jsou standartní.

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

U účetní jednotky nenastaly ve sledovaném období žádné nejisté podmínky.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)A.8.

U účetní jednotky nedošlo k převodu nemovitostí, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí a které se odepisují.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)A.9.

Účetní jednotka není příspěvkovou organizací.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky SU
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

- -Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364B.1.

- -Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364B.2.

- -Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364B.3.

- -Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364B.4.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

4 494 502,22 -Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

80 641,77 26 970,89Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislostiC.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

C.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)D.1.

0,00

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)D.2.

0,00

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)D.3.

0,00

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)D.4.

0,00

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.5.

Účetní jednotka eviduje církevní stavbu oceněnou 1,- Kč na účtu 021.0600 - Kaple sv. Anny1,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)D.6.

0,00

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)D.7.

0,00

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.8.

0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.

Doplňující informace ČástkaK položce

účet 031- byly zařazeny pozemky bezúplatně pevedené z majetku ČR do
majetku obce (297.764,60 Kč), byly nakoupeny pozemky na základě kupních
smluv v lokalitě Samota, za účelem vybudování stavebních parcel

A.II.1 2 158 278,43

účet 021 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Bylo
dokončeno Centrum volného času (3.819.555,20 Kč), vybudována Jímka "u
Jabloňky" (31.895 Kč), pořízeny nové hřbitovní brány (99.220 Kč) a
zakoupena budova v lokalitě Samota (437.000 Kč). Z důvodu demolice byla
vyřazena budova staré knihovny (-135.864 Kč)

A.II.3 4 251 806,20

účet 022 - byly pořízeny a zařazeny do užívání: IVECO vč. hákového nosiče
(350.850 Kč), CROSSJET (222.000 Kč) a čistící vůz VITRA (2.079.834,10
Kč) - spolufin. z dotace FS/SFŽP

A.II.4 2 652 684,10

účet 388 - zaúčtovány podíly z dotací k projektům, kde již probíhá
financování, ale dotace ještě nebyly vypořádány: "Od Pálavy po Myjavu všecí
tvoří a zpívajú" - cca 433 tis. Kč, Obnova zeleně I. - cca 583.tis. Kč, Čisté
silnice v obci (VITRA) - cca 1.600 tis. Kč, ČOV - cca 1.647 tis.Kč, Retenční
nádrž - cca 126 tis.Kč

B.II.27 4 389 224,90

účet 451 - úvěr na vybavení kuchyně v MŠ (174.984 Kč), splatnost v r. 2014,
úvěr na výstavbu Centra volného času (2.031.200 Kč), splatnost v r. 2017,
úvěr na pozemky v lokalitě Samota (2.169.900 Kč), splatnost v r. 2017

D.II.1 4 376 084,00

účet 321 - závazky k akci Ćisté silnice v obce - splatné v lednu a únoru 2014D.III.5 1 990 147,50

účet 403 - zařazeny částky dotací na pořízení DHM (vyúčtované + odhad
nevyúčtovaných), rozpouštění do výnosů při odepisování

C.I.3 4 413 860,45

účet 374 - nevyúčtované zálohy na dotace: JMK-volby do PS ČR,
SFŽP/ERDF Obnova zeleně I., JMK- Vrbice, setkávání s minulostí (kniha)

D.III.30 634 262,88
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce

vyřazená pohledávka za Union bankouA.I.34 550 562,85
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce

Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz 0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.

Doplňující informace ČástkaK položce

Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz 0,00

Strana
11 z 14

5.3.2014
8:58:39

Z dat systému G3Win vytiskl Bronislava Bílková
Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (VRBICE), verze: 2013.07



Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

-Počáteční stav fonduG.I.

-Tvorba fonduG.II.

-Přebytky hospodaření z minulých let1.

-Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.

-Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

-Čerpání fonduG.III.

-Konečný stav fonduG.IV.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Ostatní fondy

-Ostatní tvorba fondu4.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

43 732 711,75 15 591 024,00StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

- -Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

11 111 928,55 2 912 455,00Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

437 000,00 3 028,00Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

15 473 249,06 5 932 214,00

Jiné inženýrské sítě

G.4.

14 703 686,44 6 201 249,00

Ostatní stavby

G.5.

2 006 847,70 542 078,00G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

28 141 687,75 24 699 519,55

NETTO

- -

8 199 473,55 4 631 177,35

433 972,00 -

9 541 035,06 9 887 892,06

8 502 437,44 8 800 032,44

1 464 769,70 1 380 417,70

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

7 264 883,69 -PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

- -Stavební pozemkyH.1.

2 751,20 -Lesní pozemkyH.2.

807 976,20 -Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

1 109 965,19 -

Ostatní pozemky

H.4.

5 344 191,10 -H.5.

Zastavěná plocha

7 264 883,69 5 106 605,26

NETTO

- -

2 751,20 2 751,20

807 976,20 632 885,82

1 109 965,19 966 705,41

5 344 191,10 3 504 262,83

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Pozemky
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

- -Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.

- -Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

I.

- -Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.

- -Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1.

- -Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

J.

- -Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.

- -Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64K.1.

- -Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64K.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahyK.

- -Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodejiK.
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