
pŘ ít_o H A
Územní sRuospnÁwÉ ceLKY, sVAzKY oecí, RsclorÁtltÍ RADY nEototto souonŽrosrl

ob€c Vraňanr lČo oozszgo2; Vnňany 37. 277 07 vraňaJrý

obec nebo městská část Harrního města Pratry

Přgdmět činnosti: rĚeobecné činncti veřejné spráw
seďavena k31.f2o17

(v Kč' s přesnoďÍ ná dvě desetinhá místa)

okamŽik seďalení: 9.2.20í 8 v 09:0í

Aí. lnformace podle $ 7 odst 3 ákona

Úěstníjeonou<a nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné době.

A2. lrrformace poďe $ 7 odst 4 ákona

Změna přcdmělu_podnikání nebo jiné dnnosti nenastala. Zpřesnění věmého zobrazení ncbo Ž<valitrění r4poúdací
schopnosti účetní ávěrlqy nenestalo.

A3. lrďorrnacc poďe l 7 odst 5 ákona

Použté Úěetní meto{p

?pt'o! účtování dlouhodoMho nehmoháro a hmotnóho majetku: Maietek je vedcn v účctniďví v pořzovacích ccnách.
Majetek určený k prodeli j-e přeceněn na reálnou hodn_otu. DmlnÝ-lloulrodobý nehmotný a hmďný majetek1hmotny od
poňzovací 9e-ny'!00o; Kč do 40000,- Kč s d-obou_použilelnosti delší než 1 rok, nehmotný od í00ó,_ xb ao'ooooó'_; ievcden na 

-Ýe!eo 
skuplly 01.02 souváďni 

" 
,:Q skupiny 07,08. Jiný drobný nchrrntný a ostatní drobný hřÍ'otný ňá[r"r s

dobou použtclnosti delší než 1 rok není nikde eúdován.
Zásobyjsou účtovány způsobem B.
Učettí odpisy jsou prováděny dle odpisového plánu a zúčtovány jsou 1xza rok k 31.í2'
opravné poloŽky k pohledávlcám jsou zúčtoványza každých 90 dnů po splaťrosti 1x za rok k 31'í2.
odchýky od účetních metod_stanovených ákonem o účetnictví, ma|íď úiv namajetck a ávazky, finanční situaci a
výsledek hospodaření účeÍní jcdnotky ncjsou.



A4. lnformace poďe s 7 odst 5 ákona o siavu Účtrr v lmize podrozmhových úětů

POLO2KA
SU

UCETNI OBDOBI
)lsb Náz€v BĚzÍ{Ě MlNULÉ
PI ll{ÚcleráverryÚčGoilrc''ndry 7 ííí s85.7í 6 970 t72.9t

í. Jlť drobný dknňodobý námdný midd< g)í

2 Jiý d'Úttý dhnodobý tmthý majrlck m
x\/ýamópďledáúq lIE
4' vl,lErnázá\rázky ffi
5' oťtánl mirr.k s 7 11í 366'7! 6 9793729:

P.L K.áLpo.lmpoltJ t]tn$Ícíú . kÍ.lLPodtrltávarly r trÚď!Íú 0.0( 0,0(
í. lÍátk.podm.pďHá\'ry z přudfi nanoováď trÚrgfui] 9í1

Z Krátk.podm.zIivzky z ýedfn*rcoránÍ trďEÍďú s12

3. Krákpo&.pďHátky zc za} ni&iloh trasfďt] 9í3
rL lctilkpodrnzálEky zc zďmričnÍch traÍr3fcnj s14

5. eútl krád$odm.pot*dfukyz tratícú 9t5
6. &ÚrÍ knttk.podmz$,.*y z tďEÍďú 9í6

P.l. Podtt{n# pohlcdfu|ryz dfuoďl tÉvá'Í mťdlu|hoo ombou q0( 0'fl

'. 
lGátkPodm.pďlz dthodu úpl.tdÍúnÍ midkrr jirror cobor gn

z uo'J[poďn.pďHz dth/!*J Úpl.LalMnÍ majdku |h.6obcU s2
3. Kt.podm.pďfu dÚwdu dÍumaij.cobou m zá|d.sml.o výp. SB
4. tl.podm.pďťŽ dlhto.''J 

'.Ěív.maj 
j.cob* na ztld.sml.o výp. a4

5. Králkpodm.pďl: dtilodu tŽÍvánÍ maiálsJ j.6obouzi.dw. 925

6' DlqňPoŮt'.pď{' dÚ\,o.fu tĚv'inl m!iď(u j'cobott z i.dÚv' sřá
P.lv. DaípodrútrpolHá'rlv 0,o 0,0(

1. Králk@nínpď{rdávkyzc *mlal o prod{i dlouh.m{dol ctl
z DoÚtpoďnÍn'púaedá\'<yzc amlť o podqi db'rmiCtku SP
3. Knilkodobá poďnÍněná poftlod'ínky z iiných tnlr s3
4. Dld'tďobó podmÍněnó pohlqdá/<y z iiný€tl sÍÍ'lry s4
5. KrakPoÓt'.poficdáú<y zc tdílcnýoh dantr cp
6. DlatrpodmÍn.pďlcd,iú<y za sdÍlcných danÍ 941

7. KÉllodobá po*ttln. polůdávky zc váa}ru k iinýn zdroiúm 92
E' uq''odóé poď''ín' pďlcdávky zc wtalu k ji{m zdrt{Ůn 943

9. lGátkodré pod.nÍn.úhrdy pď{cdáwk z pňj*ých zajištěnÍ u1
t0. Dloúodobó PodmÍn.úrř.dy Púlcdáv€k z PiÍ|ďýá ziišl&l 945

t 1. }c.podmlnpďlcdáú<y ze sald.spotti'spatv.llzerí a j.řlz. 97
12 s.@nínpďtcdáú(y z. sdJd.6poÍú'správ'}ízcnl a jJlz. ga8

P.v. qoua|.Po.h't Poat z tr.ní.dl . dlolňDodlÍrŽáw}y 2 t?lncí.Íú 6 'ltC 6:řl.lx 0,u
1, Dlafi'potttt.pď{cdtiv,ky z phd'inancolini řarsíctt] s1
z Dlaň"ooótt:áeky z ďcdf nficoÉírí haÍEfrÍŮ Íl52

3. Drr'ň.Poďn.Púltdávky zc zatrani&Íú trrnfcÍů šl
a. oaqň.poŮil.2iivzky zo iď'ari&Ích lrarříc.r) sl
5. 6ahl doÍ'podm.pďiodá&y z tralďcnj 955 641E8,il
6. ffiltlí dloJ'.podmŽáv'zky z transÍ.íú s6

P.w PodrťnčnÓ zárezky ! dliÍt'odu užlvfi dJho 
'tnJctlu

0,0( 0,q
í ' lcátl@dobé Podmíněná ávazky r opcrdiwtÍho lcair6o s1
z Dhuhodré podmlněné zád<y z operďivnlho laahgu s2
3. lGátkodÓá podmlnikró závazky z finan&rÍho leasingu ffi
,l' DlqJhod# podmln&é ávaá<y z fnaĚtÍho ba.iilu s4
5. Kr.podm.záv.z dthodu tžívání ct'maj.rn áH.smlo ýpůj. s
a ilPodm.ávz dů.!du uživ&í ciz.mr{.na éld.srnl.o výpí|. s
7. lÚ.podmŽávz dthrodu tĚÍrónÍ oiz.maj'řEbo j.Přaz: i.d. 5l
8' D.podm'áv.z dthtdtl tĚívánÍ otz.mi.ncbo i.ptc,tz.zi'd. ffi

P.t/[ t}dal PodřínfuÉ ávrzry '0.001 0-(x

1. ltátk.podmÍr'ě.'é zámkyze smhal o pořÍzaní dbh.ma|rd<u sil1

z ElouhpodmÍněné zihzky zc smlw o pďízcnÍ doh.mid<tt 9Íl2

3. lÍiilkodobě pod',nÍneÉ zavdq z 'lhýď mlu, gt3

{ orxfiodobé podmÍn&ézávd<yz jiných mlnt s74
5. Knitl@dobé Po&t':ávaky z pňj.koldcráb s/51
6. uc.tuloba podm.zárzky z piÍi.kdáa:ib c/6
7. KÍ.podm2áv.vyÉz.pÍáv.ď'E dd.ěn.mod zák.,výk,6dJd. 9/8l
& u'podm'záv.v'ilzpÍáVpř.a dd.činmci ák.'výk'sad. ml
9. Knitkodob'á podn2á/Eky z pÚ*ytlutýá e'Jlcí jGdnďáz" s1
t0. Dloiodobé podm.aiwá<y z pckýn'ýÓ garÚcl jcdnťáz. wl
í í . lGátkodohi Podm:áwá<y z pod<ytnúých garďEí 6r8a'ťďl sl



A4. lďormace poďe $ 7 odst 5 áltona o staw úětú vknize podroa'rnhových úětů

POLO2KA
SU

UCETNI OBDOBI
)lco Názav BEzNE MlNULÉ

12 obtňodobě podmzáuzkyz pcky&rrrýó grrlrEÍ dtt{oh s4
13. r\Í.poúnln2á/uky 2. 3oud..porÚ'8pniv.řÍzcrÍ a iinřlzarí s6
'l,l. 0.poďnínzfuaky z. aq'd.3pďú,sPráv.řÍzgrl a ih.}1zrrl $6

P.\rL osLroúnoldt a r o€LPodm.p.ťýa a vytudrnd účty 0,0( 0,0(
1. fratlÍ bátkodobá pďmlÍĚÉ díiE $í
z oďenÍ dlotňďobá podmÍněřÉ aldava s2
3. ffiařÚ btttkodobá podmÍrrěná pasira gt
4. Naaní dlcňodobá podmínárá psi\ra s4
5. \4/'oýřó\r.cÍ účd k podteraho{m Úětťrn s 13 529 $8.& 6979 3i2,9



B.l. lnformace podle g 66 dst 6

lnfotmace opřevodech vlastnic{ví k nemovitostem podaných na návrň na vHad do katastru nemovitosť, kteÉ k datu
sestavení ueení ávlrlv ncbyly do kalastru podány: Smlouva kuprrí, o zňzení věcného břemene - parceia 570/1 kú.
Vraňany,návrhnavkladzedne6'12.2017,pnivníúčinlqyápisukedni6.12.2017,vldad!y'provedbn úe2.1.2o18-íizeni
vedené pod sp.značkou V_l o46,{/2017_206

B.2.lnformace podle | 66 odst E

B.3. lnÍormacc podlc t 68 odst 3

Hodnota: 0,00



Ci.b
edďry N{EG\'pddq L'ČETNI oBDoBÍ

BĚŽNÉ MlNULÉ
1 Aďš.dňflr tr.rl3ÍťtJ lu pďíz.dc'Lmljza běŽ.ůč.obdrl 9@4S.S í)(Inq

c.z SntŽ.*aw tranďcrÚ na poňz.ďorňmi.w vňc.a čt.ranvisl. 1zl o'I9'ú' 42;Iď/g,q



D.í. PočetjednodÍvých věcí a souborů majetku nebo sezntm tohoto rna|cttu

D.2. Celková výměra hsních pozemků s hsním porostem

D.3. Výše ocerrění celkové výměry lesních pozcmků s tesnim Porq9bm \'. výši 57 Kčlm2

Hodnota: 9 í77 í98'00

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

D.5. Výše ocenění |esních pozemků s tesnlm poro3tem oceněným jiným způroóem

D.6. PnůÍněmá výše occněnÍ výměry tesnÍch pozemků s tesnÍm porctcm oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k oceněnl legních pozemků jiným zPrůsobem



G. Dop!ňuJící lnformacc k poloŽce'Al!.3.stavbý. výltazu roaahy

PoLoŽKA UCETNI OBDOBI
BĚŽNÉ

M|NULÉ')lco Mlzí' BRUTTO KOREKCE NETTO
G. S[wby 56 a00 &!(z t5 2t2 0$a0t {pgD?'[..Ž tt a50 ť7c'5(
G.1. Bytově doítya býotÉ jcdnď<y 15z. 5z?'ď 718n2s,0( g'26@.fi 82í 6al.fiG.z fudorypoď.Ěbyobyulcetvu 53@.{66,1( 2&50.$,q 29fi7 4Zt,1t 30a 89'í(G.3 Jin ncbytoÉdmyantbÍo\tjcdncilry r@(m,fi 4s2 trc,d ír/8o'o 5984S,q
G.4. Kanl.nikeocawřtnervtlcní 82@02,8. s6e,q 72íj120.8. 1€16775'8,
G.5. Jinc i]ÉaýŤGké sítě s(E5St7.Z 98€ í9/.(x 26 ía63€'z 26ý6&l1,5.
G.a o8tetÍÚ staLty 34a1722,.q 887 o5o,(x 25s4612:0. 2756@,q

}L Doplňuiící lttforrnace k poloŽcc "A.ll.í.Pozemky/, výkazu roz:rnhy

PoLoŽKA UČETNl oBDoBl
BĚŽNÉ

MMrLÉ)ÍGlo Název BRUTTO KOREKCE NETTO
H. Foziltky t 01t a05,tl 0,0( 5 0í3 005'tl { t00 06t.rxH.í' Stawbnl pozemky 1U 670,q í2867l''(x í20 670'qH.2 Lconí peanky 4075$.0( .o7s$,q r()75S,0(
H'3. Záh.ady' pd\/iny, ldlq' řyb'lky 515qE(x 5í5@.0( vffi.a
H.a. z*a'ěná ploáa í 6ď5ot.5( í 6q)í}l'5( í 6Úg}1'5(
H.5. ortánl pecnky 2@ís.& 23(n15.6( 22&013.5(

odesláno dne:

q. l. L.o /(
Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

,.{



Seznam četnÍch |ednotek pat ícich do dílčÍho konsolldačniho cetku státu
část t.: P ehled rlčetnÍchtednotek

Obec Vratlarry, obec nebo m*tská část hlavnlho města Prat'y' lČo oo2373o2

seďaveno k 31.12.2017

okamŽik sestavenl 9. 1.2018 13.24:14

Jitka Janoucltwá, jitka.janorrchorra@atlas.cz' n63227 51

v znamnoeti podle $ 22 odst' .1 konsolilacnt vynušt<y *atu - ponteoavty
v znamnosti podle $ 22 odst. .l konaolidačnÍ wtr|ášky státu _

Éo Nárev ričetníjednotky
(obchodní spoIečnost)

Vllvna ízcnJ
a ovládánl íu9(l

Vllv na
ízení

a ovl.

Krhéria pro zahmutí do dílčího konsolidačnlho celku státu Podíl na rákl.
kaphálu (v%|

Hladlm v rnamnostl podle
522 odst.l kons. whláškv státuvše

netto aktlv
\l še

ci:ích zdro|
Celkové
nátlady

f.elkové
vÚnosv

(on3.

,z^r.P ím PlímÝ Pohled&kv ávarlrYA B c1 e. D E F 6 H I J1 tz x L2099930S vlate ská škola Vraiíany, okres M 100,0( 0,0( 7 0,0( 0,0( 0,0c 0,0( 100,0( 0,0( 0,0( 0,0c
70999317|základní škola Vra any, okes Mě 100,0( o0Í 1 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 100,0( 0,0( 0,fl 0,0(

1darcaha ď,?, : ?./. e0 /ď


