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Úzeuní samospnÁvnÉ cgt_xv, svAzKY oBcí, neepnÁt-ní nnov nretont] souonŽnosrl

obec Vraňarry; lČo oozszsoz; Vraňany 37 ,277 07 Vraňany

Obec

Předmět dnnosti: lěeobecné činnosti veřejné správy

sestavena k31.12.20i9
(v Kč, s přesnostÍ na ďě desetinná místa)

okamŽik sestaveni: 2.2.2020 v 17 :25

A.í. lnformace podle $ 7 odst. 3 ákona

Úěetníjednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné době'

A2. lnformace podle $ 7 odst.4 zákona

Zména předmětu podnikání nebo jiné činnosti nenastala. Zpřesnění věmého zobrazeni nebo zkvalitnění vypovídací
schopnosti účetní závěrlry nenastalo.

A3. lnformace podle $ 7 odst. 5 ákona

Použité účetní metody:
Způsob účtování dlouhodobého nehmotného a hmotnéhomajetku: Majetekje vedenvúčetnictvívpoňzovacíchcenách.
Majetek určený k prodejije přeceněn na reálnou hodnotu. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný ma.ietek(hmotný od
poňzovací ccny 1000,- Kč do 40000,- Kě s dobou pouŽitelnosti delší než 1 rok, nehmotný od 1000,_ xč oo 6oood,' je
veden na 11čtech skupiny 01,02 sourrztažně s účty skupiny 07,08. Jiný drobný nehmotný a ostatní drobný hmotný majétek s
dobou použtelnosti delší neŽ 1 rok není nikde evidován.
Zásoby jsou účtovány způsobem B.
Učetní odpisy jsou prováděny dle odpisového plánu a zúčtovány jsou 1xza rokk31'12.
opravné položky k pohledávkám jsou zúčtovány za každrých 90 dnů po splatnosti 1x za rok k31''l2'
o.dchýky od účetních metod stanovených ákonem o účetnictví, mající úiv namajetek a závazky, Íinanční situaci a
qýsledek hospodaření účetní jednotky nejsou.



A4. lnformace podle $ 7 odst. 5 ákona o staw úĚtů v knize podrozvahoraých účtú

PoLoŽKA
SU

UcETNi oBDoBí
}íslo Název gĚŽ]'lÉ MlNULÉ
P.L ll{etek a ávazky úěetnl |ednotky 7 464 870,8r 7 389 3í2'0l

1. Jiný drobný dlouhodobý rrámďný mdďek 901

2. Jiný drobný dlorfiodobý hmotný majetek n2
3. \Eřaené p*ledávky 905
4' Vfzené závazky $6
5. ostání maietek 909 7 464870,& 7 3*t 312,O

P.[. Knitkpod'npďil.z tranďeŇ a k]&kpodmJávazÚ z tlansrcrt 30 000.0( 0,0(
í. KÍátk.podm.p*HáV<y z předÍinancoyánl transferu 911

2. Krátk.podm.záyazky z předfinancováňÍ trarEíeíŮ 912
3' Krátk podm.p*bdávky za zahraničnÍoh transferú 913

4. Krá{k.podm.závazky ze zďrrarričtrích trarrsferů 914
5. ostatní kÉtk.podm.pohledávky z transíerů 9í5 30 ooo,0(
6' ostatní křátk.podm.ávazky z transferŮ 916

P.ul Podmlnálé pohledávkyz drirodu uŽlvánl fiekuJhoú osobou 0,0t 0,u
J. KÉtk.podm.pohl.z drhrcdu Úpl.r.ĚivánÍ mddku jirrol cobal 521

2. Dlaň.podm.pohlÉd.z dŮWdu Úpl.ÉívánÍ majáku jin"mobolJ s22
3. l(.podm.pďr|.z dŮvodu LĚív.majj.cobal na záld.imk výp. s23
4. D.podm.pďrl.z drhrcdu užív.majj.cobou na zákl.sml'o výp 924
5. t(látk.podm.pohl.z dňrodu ržÍvaní majetku i.mobou z j.dw. s25
5. Dlotth.podm.pohl.z dÚwdu uŽÍvání majďku j.osobou i j.dw. 924

P.lV. Ddší pďmlnáré potť€dávky
0,0r 0,{il

1. Krátk.podmín.pďrledálky ze smlw o prod{i dlanh.majetku $t1
2. Dlotth.podmín.pďlledávky ze smkn o proddi dlqrh.maiáku 932
3. Krátkodobé podmÍněrré pďledálky z jinýoh smkrv 933
4. Dluthodobé podmíněrré pohledfld<y z jiných smlw 934
5. lÚátk.podm.pohledárky ze sdílených daní ss)
6. Uolh'podmín.pďlledáV<y ze sdÍbnýoh daní 94í
7. KÉtkodobé podmín. pďrlcdárlrky zc \ztahu k iiným zdrqúm 942
8. Dlalhodobé podmín. púledáú<y ze wta}nr k jiným zdffi 943
9. Krátkodobé podmín.Úhrady púledárrek z ffiatých zajištéď 944
10. DbLňodobé podmín.Úhrady potiledávek z při|ďých zaiištění e4s 

I

1 1. Kr.podmín.pďtledál'ky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řÍz. s47
1 2. D.podmÍn.pďrledávky ze soud.sPoÍŮ,správ.řízení a j.řÍz. 948

P.v. Houh.podm.pďil.z transferu a dloulr.podrnzávazty z transténri wn1,u 3 306 522.4'
í. Dlalh.podm.pďrlcdátrky z předÍinancoviní třansferu 95í
2. D|ouh.podtn.závzky z předfinanco\tánÍ tra*sferů 952
3. Dbuh.podm.pďrledávky ze zahraničnÍch tranďeřŮ 953
4. D|ouh.podm.závzky ze zahraniěních transferÚ 9&t
5. ostání dlouh'podm.pďrbdávky z tr*tsíerů 95s 648Zn,U , 3306622.4:
6. ostatní dlouh.podm.závazky z trarrsferŮ 956

P.lrl. Podminěne závazky z důvodu uŽiváni clzlho majetku 0,0r 0,ff
í. Knálkodobé podmlnelé závazw z opérďvhÍho léásingu 961

z uouhodobé podmÍněné zá\Ezkyz opeÍativnÍho lesingu 952

3. Kátkodobé podmíněné závazky z Íinanhího leaďngu 963

4' Dolhodobé podmíněné zárrazky z íinarrčního leasingu s4
5. K.podm.záv.z drlrodu užÍvání ciz.maj.na záH.sml.o vypui. 965
6. tl.podm.záv.z dú\iodu tříviní oiz.maj.na záH.sml.o vý'pú|. 966
7. k.pdm'záv.z dŮvodu Uží!ánÍ oíz.maj.nebo j.přeraz j.d. s7
8. Dí.podm.záv.z dr]rrodu užírnní cíz.maj.náo j.přanz.z j.d. 968

P.vÍ. Íblšlpodnďn*rérávazky 0,ool 0,u
1. Kátkpodmíněne závaky ze smlw o pďÍzení dlouh.majdku s71
2. Dluth.podmíněné závaky ze smlw o pďlzení ďorrh.ma!€}tku 972
3. lcátkodobé pďmÍněné závazky z jiných smlw 973
4. Dlalhodobé podirr íněné závazky z jiných smlw s74
5. lcátkodobé podm.záveky z přij.kdďerálu 975
6. Bohodobé podm.záveky z pňi'kdaerálu e75 

I

7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.ón.moci zák.,výk,sand. s78l
8' Dl.podm.záv.tiypl.2.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. s7e 

I

9. Krátkodobé podm.záuaky z poskytnutých g*ancÍ jednorriz' s81 
I

í0. Dlouhodobe podm.závazky z poskytnr.rtýoh garancí jedhoftáz. e82 
I

1 1. Krátkodobé podmzávazky z poslq/tnutých garancí 6tďních s83 
I



POLOZKA
SU

UCETNI OBDOBI
)Íslo Název BĚŽNÉ MlNULÉ

12' uo'jhodobé podÍn.záuazky z pmkfnúých garancí ostánÍch s4
í 3. Kr.podmín.závzky ze sa.ld.spaÚ,sprav.řÍzení a Iin.řÍzení s5
14. D'podmín.závaky ze su.d.sporů,správ.řízení a Iin.řízenÍ 986

P.\'[ N.podm.aktlva a ost.podm.paslva a vyovnrivad účty 0,0t 0,ff
1. oslánÍ loátkodobá podmÍněfti akti\ra *)í
2. oEtatní dlouhodobá pďmíněná aktiva 932

3. ostání kákodobá podmíněná pasiva 993

4. ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994

5' VyronávacÍ účet k podfozvaho/ým úětúm s)9 8143147.& 10 695 934,5(



8.1. lnformace podle g 66 odst 6

lnformace o převodeci vlastnictví k nemovitostem podaných na návrh na vklad do katastru nemoútostí, které k datu
sestavení účetní závěrky nebyly do katastru podány: nejsou

8.2. lnformace podle g 66 odst. 8

B.3. Informace podle ! 68 odst. 3

Hodnota:



C. Doplňující inÍormace k položkám rozvahy,,C.l.í. JrĚní účetjedn." a,,C.l.3. Transfery na pořízení dl.majetku.,

CIsb
pohžky Název pdožky ÚčerNí oeoosí

BĚŽNÉ MlNULÉ
c.t. Zvýš'slaru transferŮ na pďíz.dlouh.maj.za běž.riĚ.období -80 5t6,2{ 10 080 581,tr
c.z sníž'staw transfen] na pďíz.dlouh.ma|'ve věc.a ěa.sorrvisl. 48í 632'9; 427 o79,ď'



D.í. Počet jedno{ivýeh věcí a souboru majetku nebo seznam tohoto maietku

Hodnota: 0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: í6í 014,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kélm1

Hodnota: 9 177 798,00

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

Hodnota: 0,00

D.6. Pruměmá výše ocenění výměry lesníeh pozemků s lesním pora9tem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00



G. Dop!ňující informace k položce "A.l|.3.Stavbý'vrýkazu roanahy

PoLoŽKA ÚěETNÍ osoogi
BEzNÉ

MlNULÉ)íslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO
G. Stavby 92 799 269,6i í7 600 í37'lll 75 í99 1s2'6'i 42 530 436,6:
G.'l. Býovédomya býové jednotky 1521 527.A 756 9eí'0{ 78í56'u 783 583,0t
G.z &tdovy pro shžby obyva[elstvu 5 302 465,1( 24440m,U 2 858 43B'í( 29'.l2943,1Í.
G.3. Jine nebytové domy a nebýwé jedndky 103()(m,u 4Sr3 374,fi 5s6 626,il 55./ 230,fl
G.4. lGrnnikace a vď{né cvětlení 12ffi767.41 1s59411,& '10 671 356,4: I8Sl1 891,8,
G.5. Jine irĚenýrské sítě 68 58Í) 383,* 11 309 tr18,0( 57 373 485,9a 25 2ÍB 511'5
G.a o$ďní stavby 4231 126.2 12364&t,0( 29Á'4.66.2,^ 3175274,A

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A"ll.í.Pozemký'výkazu rojahy

PoLoŽKA ÚčerHÍ oaoosi
BĚŽNÉ

MlNULÉ)íďo Název BRUTTO KOREKCE NETTO
H. Pozemky 6 /í95 6ta.EÍ 0,rx 6 495 684.Et 5 039 180,8{
H'1. Stavební pozemky 128 670.0( 128 670.0( 128 670,0(
H.2. Le6ní pcge'nky 4Ú5$'0( 407 5$,U 407 5m,0(
H.3. Zatrady' pastúhy, ltx*y, rybníky 16a)0/l4,q I 660044,0( 53S 908.&
H.ií. Zmtavěná plocha í 660 501'5( 'l 660 5{}í '5( í 660 501'5{
H.5. ostdní p@emky 2 638 879.3 2 538 879.3t 2 302 511 ,3(



-t| Údaje o poskytnutých garancích 
,

|Udaie k paskytnuým garancír! ostatním



Úoaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sekÍoru

Základd údaje

ProJekt

1

Druh přCiéktu

2

Díum uzav.srril.

3

Dodevatd stav€bnl Íá2e

oHrcdnaÍlmá
4

tco
5

Rok zahá|ct{

6

Rok ukoněrrrl

7

ocenáú pořiz.
n$ctku ďc sml.

I

Wda|€ vynalož€né na pňzcn|
maj€tku

Phtby za dostupnosí DdšÍ platby a dnálÍ zadavatď.
Počáek Konec

't{ I rs
v tom: výdajé na pď.maiáku

149 t.l 16 17 r.{ 25 
I

t-3 '10 i-3 18 19 r3 261
l-2 11 t-2 n 21 r-2 27
t-í 12 r-1 2. 23 t.í 28 l

:dlcm 13 idkď'l 24 )dkern 29

odesláno dne:

- ? -l,?- 2r?.:0

Raz ítko: Podpis wedoucího účetní jednotky:


