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A.1. lnformace podle $ 7 odst. 3 zákona

Účetníjednotka nemá inÍormace o omezení nebo ukončení své ěinnosti v dohledné době.

A2. lnformace podle s 7 odst. 1zákona

Změna předmětu podnikání nebo jiné ěinnosti nenastala. Zpřesnění věmého zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací
schopnosti úěetní závěrky nenastalo.

A.3. lnformace podle $ 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody:
Způsob účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Majetek je veden v účetnictví v poňzovacích cenách.
Majetek up"ný k prydelije přeceněn na reálnou hodnotu' Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek(hmotný od
poňzovací c91y 100o,- Kč do 40000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 'l rok, nehmotný od 1o0{i,- xE oo- 6000ó,_) je
veden na gčtech skupiny 0'l,02 souratažně s ú&y skupiny 07,08. Jiný drobný nehmotný a ostatní drobný hmotný má;éter s
dobou použitelnosti delší neŽ 1 rok není nikde evidován.
Zásobyjsou úětovány způsobem B.
Učetní odpisy jsou prováděny dle odpisového plánu a zúčtovány jsou 1xza rok k 31.12.
opravné položky k pohledávkám jsou zúčtovány za kažďých 90 dnů po splatnosti 1x za rok k31.12.
o.dchýky od úěetních metod stanovených zákonem o účetnictví' mající vliv namajetek a závazky, Íinanční situaci a
uýsledek h ospodařen í ú četn í je dnotlqy n ejsou.



A4. lnformace podle $ 7 odst. 5 zákona o stavu Účtů v knize podrozvahovýeh úětů

PoLoŽKA
sl.J

ÚčerruÍ oaooaí
)íslo Název aHHÉ MlNuLÉ
P.l. Majďek a ávazkyÚčetní|édnotky 7 389 3{2,0t 7 ííí 365'7!

1. Jiný drobný dlouhodobý nďtmotný maietek gtl
2. Jiný drobný dlouhodobý }mďný majetek n2
3. $řazené pď'ledávlq $5
4.Výaanézávaky gb
5. Ndní m{etek gx) 7 389 31z& 7 1.t1 365,7!

P.l. KÍátkpodmpďllŽ tranďeÍú a kÍátkPodm.ávazky z tr.nďeni 0'0Í 0,ot
1. Krátk.podm.pďrledálky z předÍinancovánÍ trař}sÍerŮ 911

2. KÍátk.podm.zá\.aky z přďfi nancoÉhí transfefú 912

3. lcátk'podm.p*Hálky ze zahraniěních třansfeřŮ 913

4. Krátk.podm.zárraky ze zahraniěníoh transíeru 914

5. ostdní knitk.podm'pohledávky z transíerti 9t5
6. ostďní krátk.podm.závazky z transférŮ 916

P.[L Pod'nlnfué pohledávky z důvodu užlváni malá*u |!nou osobou 0,0t 0,0(

1. Ktátk.podm.pohl.z dŮ\bdu úpl.tĚíVání majdku jinou osobat c21

2. HotJh.podm.poHed'z dt]tvodu úpl.dÍvaní majďku jin.osobul 92
3. Kr.podm.púl.z dwodu t-řÍv.majj.oeobou na záld.sml.o v'ýp. 923

4. U'podm.pďtl.z dň,odu uŽíV.maj j.mobou nazáld.sml.o výp. y.4

5. Krátk.podm.pohl.z dŮtJodu ržívání majetku j.cobou z j.dw 925

6. Da;h.podm.pohl'z dÚVodu uŽÍvaní majetku j'oaobou z j.dw. 926

P.lv. l}dší podrťněné poiledávky 0,0t 0,0!

1' Krátk.podmín.pďrledálky ze smfuv o pÍoddi dlouh.majďku 931

2. Dlalh.podmÍn.pďiledávky ze smlw o prodii dlurh.majdku lEt2

3. Kátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933

4. Dla:hoddé podmíněné pohledávky z jiných smluv s4
5. Krátk.podm.pohledátiky ze sdílerrých daní s!)
5' Dlouh'podmÍn'pďtledáv*y ze sdílených daní 91.'l

7. KÉtkodobé podmín. pot{edár*y ze ratahu k |iným zdrojúm %2

8. Dlouhodobé podmín. pďrledávky ze ratahu k iiným zdrojŮm 943

9' Krátkodobé podmÍn.úhrady púledávek z přijďých zaiištění g4
10. Dlouhodobé podmÍn.úhrady pohledávek z při!ďých zaiišění 945

1 1. Kr.podmín.pďtledálky ze soud.sporu,správ. řízení a j.řiz. 917

12. Dl.podmín.pďrledávky ze soud.sporŮ,správ.řÍzení a j.říz. 948

P.V. ÍIouh'podm.pďl!.z transÍéú a dlouh.podřrzávazky z tranďe]ii 3 il16 622,4t 6 rlí8 623'0!

1. Dlotlh.podm'pďlledáv{q z předfinancování tranBÍeru 951

2. Dlouh.podm.závaky z předfi nancoÉní transfeÍů 952

3. Dlouh.podm.pďthdáld<y ze zahraniěních třansíeřÚ 953

4. Dlouh.podm.zfuaky ze zahraniěnÍoh lranBferu 9ý{

5' ostďní dlouh.podm.pohledávky z trryrďerů 955 3fi6622,41 6 418 623,$
6. ostďní dlouh.podm.áVazky z trař}sferŮ 956

P.\'. PodmínělÉ závazkyl z dwodu užívání ciziho marďku 0,01 0'ÍX
1 ' Krátkodobé podm ínčnó závazky z operativního leasingu 961

2. DlatMobé podmíněrré zárrazky z operativnÍho leasingu 9'52

3. Krátkodobé podmináÉzáuazky z finančního leasingu 963

4. Dlo.thodobé podmíněnó ánzky z Íinarrěního lemingu 9&t

5. Kr.podm.záv.z dťtvodu uŽívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpŮ'i' 965

5. [l.podm.záv.z dt]vodu tĚívtiní ciz.maj'na áld.sml.o výpŮj. 966

7. Kl.podm.záv.z dtjtlodu užíÉní cž.maj.nebo j.přew.z |.d. 967

8. U.podm.záv.z dúvodu užíyaní ciz.maj.nebo j.přera.z j.d. 968

P.\rlL Ddšl podmlněnézávazky 0,0t 0,0t

1. Krátk.podmíněne závaky ze smlw o pďízení dlouh.majetku s71

2. Balh.podmíněne zá\rŽky ze smlw o pďÍzenÍ ďath'maidku s72
3. Kátkodobé podmÍnáté závazkyz jinýoh smlw 973

4. Dlotthodobé podmíněné závazky z jiných smfuv 974

5. Krátkodobé pdm záwaky z přtj.kdateráht 975

6. Uathodobé podm.zavaky z přij.kdďerálu 976

7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák',výk,sald. 978

8. Dl.podm.áv'rysŽ.práv'př.a dd.Ěin'moci zák.'výk.,sard. 979

9. Krátkodobé podm.zá\reky z pmlqtnutých gařancÍ iednoriáz. s1
'l0. Dlouhodobe podm.zá\rézky 2 pckýnutýoh garancÍ iedhďláz. 982

í 1 . Kretkodobe pcd'm.zavaz}<y z poch/tnutých garencí 6tďních 983
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UeETNÍ oBDoBí
)íslo Název gžlÝÉ lttttttut-É

12. Dloúodobé podm.záVazky z poskytnúých garanci ostanictr 984
13. Kr.podmln.závaky ze su.rd.spaŮ,spniv.řízení a iin.řÍzái 985
14. Dl.podm ín.zárraky ze soud.spuů'správ.řízení a jin.řízení 985

P.WL ostpod'naktiva a ost.podm.paslva a vyrovrrrirlaci úay 0,0( 0,0t
1. ostání kákodohi podmíněnrá aktirra sr't
2. ostatní dlouhodobá podmíněná aktira 992
3. ostďní kákodoM podmíněnrá pasÍva 993
4. ostatní dlouhodohí podmíněná paiva s4
5. VlrovnávacÍ účď k pod.ozv'ahovým Účtům srp 10 B5 984,5( 13 529 s88'8€



B.1. lnformace podle g 66 odst. 6

lnÍormace o převodech vlastnictví k nemovitoslem podaných na návň na vklad do katastru nemovitostí, které k datusestavení účetní závěrky neby{y do katastru podány Nejsbu

B.2. lnformace podle g 66 odst 8

B.3. lnformace podle 5 58 odst. 3



cÍsb
poháry },lázw položky ÚčerNí osooaí

gĚŽHÉ MlNULÉ
c.1. z\.ýš.stavu transíeru na pďÍz.dlouh.maj.za běž.rirč.období 10 080 581,(x 9 562 4€p's
c.z sníž.staw transferú na pďíz.dlouh.maj.ve věc.a čm.salvisl. 427 B79,Ot 427 0?9,U



D.1. Poěet jednotlivých věcí a souboru majetku nebo sezrram tohoto majetku

D.2. celková výměra lesních pozemků s lesním Porostem

Hodnota: 161 0í4,00

D.3. VýŠe ocenění celkové vyměry lesních pozemků s lesním porqstem ve výši 57 Kětm2

Hodnota: I 177 198,00

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

Hodnota: 0,00

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

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

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00



PoLoŽKA ÚěETNí oBDoBi
eĚŽNÉ

MINULE)íslo Niizev BRUTTO KOREKCE NETTO
c. Stavby 58 873 6tX,6: í6 3rl:l'l63.lx ,12 530,136.61 40 368 2E6,2:G.'|' Býové domy a bytdré'iednotky 1521 527,U 737 944,U 783 s€[l'il s02 602,0(
G.2. Budovy pro slr.řby obwďdslw 5 302 455,1( 2 389 522'ď 2 912 94:r,1( 2*;7 421.,I
G.3. Jiné nebytov€ domy a hebytové jednc*ky í 03){m'Íx 472TIO,U 55-/ 230,U 57 830,0{
G.4. Komunikaceavď{né světlení 10 994 197,81 í 102303'fi 9 89í 894'8í 7 2š42!.81
G.5. Jiné inžerrýrské sÍG 35 794 288,51 10.5€47n.U 25 2Ň 51'l 

'51 26 186 3{O,Z
G.5. ostďní stavby 4231 1%,Á 1 tbs 852,0( 3175274,X 2594672,U

H. Doplňující informace k položce "A"ll.í.Pozemky.,výkazu rozvahy

PoLoŽKA ÚČETNí oaooeí
BĚŽNÉ

MlNULÉ)íslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO
H. Pozemky 5 039 ít0'8l 0,0t 5 0s9 í80''( 5 0í3 905'3(H.í' Stavební pozemky 128 6'70,U '128 670,0( í28 670,0(
H.2' Lesní peanky 407 s$,il 407 sCl,tx 4075$.ol
H.3' Zařrady' pasMny, louky, rybnÍky 539 908.0( 53s gm,fi 515 008,0{
H.4. ZastavĚná plocha

1 660 5oí'5( í 6605o1'5( 'l 660 50í'5(
H.5. ostďnÍ peernky

2 302 51 1,3( 2 302 51't ,3t 2 302 't 35,8{

odesláno dne:

4J"L.un
Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:


