
Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 10:43:21

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237957

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

   Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu

    ukončení činnosti.

       A.2.  Informace podle §7 odst.4 zákona

       A.3.  Informace podle §7 odst.5 zákona

   Účetní jednotka provádí účetní odpisy, odepisuje majetek rovnoměrně, dle schváleného odpisového plánu.

   Účetní jednotka zdroje krytí ani ostatní fondy netvoří.

   Účetní jednotka opravné položky k majetku netvořila.

   Účetní metody, které obec používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších

   předpisů, Vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č.701-710.

   Účetní jednotka oceňuje a vykazuje: Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.

   Kč, Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 to 60 tis.Kč.

   V roce 2017 nebyl pořízen dlouhodbý majetek vlastní činností.

   Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

   Cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou.

   Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen

   v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 500.000,- Kč.

   Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky nepřesahující 50 tis. Kč za položku týkající se:

   nákladů na předplatné, přefakturaci, nákup materiálu učiněný před koncem roku zúčtovaný přímo do nákladů,

   výnosy za nájmy hrobových míst, pravidelně se opakující výnosy, výnosy budoucích období hrazené dopředu,

   pravidelně se opakující platby - pojistné, paušální platby za technickou podporu, servis apod.
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sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
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Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:
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       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky                                                      22 810 630,26      22 864 042,11

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901           7 631,00           7 631,00

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902         375 155,26         442 244,11

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905          13 677,00

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909      22 414 167,00      22 414 167,00

P.II.  Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

    1.  Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      911

    2.  Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         912

    3.  Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                      913

    4.  Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                         914

    5.  Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       915

    6.  Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          916

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926

P.IV.  Další podmíněné pohledávky

    1.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        931

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        932

    3.  Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 933

    4.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 934

    5.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              939

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              941

    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      942

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      943

    9.  Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   944

   10.  Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   945

   11.  Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    947

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    948

P.V.   Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

    1.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    951

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       952

    3.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      953

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         954

    5.  Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            955

    6.  Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               956
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       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.VI.  Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           961

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           962

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             963

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             964

    5.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   965

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   966

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968

P.VII.  Další podmíněné závazky

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          971

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          972

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    973

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    974

    5.  Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            975

    6.  Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            976

    7.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

    8.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              981

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              982

   11.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  983

   12.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  984

   13.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985

   14.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999      22 810 630,26      22 864 042,11
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 10:43:21

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237957

       A.5.  Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 10:43:21

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237957

       A.6.  Informace podle § 19 odst.6 zákona

   K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv

   na finanční situaci účetní jednotky.
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       B.1.  Informace podle § 66 odst.6

       B.2.  Informace podle § 66 odst.8

       B.3. Informace podle § 68 odst. 3
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       C.    Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období                               151 008,00

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti            91 931,88          85 027,46
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 10:43:21

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237957

       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

   1,00

   Účetní jednotka má následující majetek charakteru kulturních památek, který je podle § 25 odst. 1 písm.k)

   zákona o účetnidtví oceněn na hodnotu 1 Kč (vykázáno na ř. A.II.2 Rozvahy).

   - kříž 1 ks.

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

   393 231,00

       D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

   22 414 167,00 Kč

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

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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
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       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

A.I.3.      A.II.1    Členění pozemků v analytické evidenci   - Příloha H   účet 031                                    0,00 Kč

 A.II.3    Členění staveb v analytické evidenci    - Příloha G   účet 021 -  

 A.II.8    Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky - Akce  

 chodníky, kanalizace "Jivina",  

 Víceúčelové hřiště, Nová zástavba "15 RD Jivina" a výstavba nové MŠ - účet 042  

 A.III.7   Seznam společností, ve kterých obec vlasní méně než 20%  - účet 069  

 Česká spořitelna, a.s.  

 Vodovody a kanalizace, a.s. Mladá Boleslav  
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       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka

B.          B.I.1   Výnosy z prodeje - lesní hospodářství    účet 601                                                   0,00 Kč

 B.I.3   Výnosy z pronájmu - účet 603  

 B.I.6   Výnosy z místních poplatků     účet 606  

 - poplatek ze psů  

 - poplatek za sběr netříděného komunálního odpadu  

  

 B.IV.2  Výnosy vybraných míst.vlád.instit.z transferů  účet 672  

 - na provoz  

 - rozpouštění transferů na pořízení DHM, DNM  

 - volby do PS  

 -  příspěvek na hospodaření v lesích  

  

 A.III.2  Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery  účet 572  

 - na provoz vlastní škole  

 - veřejná sbírka  

 - finanční dar MAS  
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       E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
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       E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
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Ostatní fondy

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

G.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II.  Tvorba fondu

    1.  Přebytky hospodaření z minulých let

    2.  Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

    3.  Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních  fondů

    4.  Ostatní tvorba fondu

 Čerpání fonduG.III.

 Konečný stav fonduG.IV. 
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Stavby

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

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Stavby                                       G.         17 970 860,87     17 671 001,87      4 142 095,00     21 813 096,87

 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.  

 Budovy pro služby obyvatelstvu               G.2.       11 101 657,87     10 950 913,87      2 083 618,00     13 034 531,87

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3.  

 Komunikace a veřejné osvětlení               G.4.        5 153 601,00      5 021 961,00      1 088 299,00      6 110 260,00

 Jiné inženýrské sítě                         G.5.        1 619 456,00      1 572 836,00        847 628,00      2 420 464,00

 Ostatní stavby                               G.6.           96 146,00        125 291,00        122 550,00        247 841,00
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 10:43:21

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237957

Pozemky

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

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Pozemky                                      H.         16 603 435,02     16 602 061,70                       16 602 061,70

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemky                                H.2.       12 028 610,68     12 028 610,68                       12 028 610,68

 Zahrady, pastviny, louky, rybníky            H.3.        1 395 374,47      1 393 867,82                        1 393 867,82

 Zastavěná plocha                             H.4.          150 398,60        150 398,60                          150 398,60

 Ostatní pozemky                              H.5.        3 029 051,27      3 029 184,60                        3 029 184,60
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 10:43:21

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237957

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I.     Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2.   Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 10:43:21

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237957

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J.     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2.   Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 10:43:21

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237957

       K.    Doplňující informace k poskytnutým garancím

       K.1.    Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

       1       2 

 Celková výše     

     IČO DruhplněníVýšeDatumNominálníDatum 

     účetní dluhovéhoručitelem odplněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

   dlužníka  garancev daném rocev daném rocepohledávky   

       3 10987654 

       K.2.    Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

       1       2 

 Celková výše     

     IČO DruhplněníVýšeDatumNominálníDatum 

     účetní dluhovéhoručitelem odplněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

   dlužníka  garancev daném rocev daném rocepohledávky   

       3 10987654 
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2018 10:43:21

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Jivina

Sídlo:  Jivina 9

       294 14 Jivina

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00237957

       L.    Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

  Základní        údaje

fázeStavební   Dodavatel  

    Datum 

   Projekt RokRokIČObchodní firma uzavřeníDruh

ukončenízahájení    smlouvyprojektu

      1 7654 32

  majetkuna pořízenívynaloženéVýdajeOcenění

      pořizovaného

   Projekt  Celkemt-1t-2t-3t-4majetku dle

      smlouvy

      1  1312111098

      upnostPlatby za dost

v tom: v tom: v tom:   

Výdaje na Výdaje na Výdaje na   

   Projekt pořízenít-2pořízenít-3pořízenít-4KonecPočátek

majetku majetku majetku   

      1 2120191817161514

 zadavateleplněníplatby       aDalší upnostPlatby za dost

     Výdaje nav tom: 

     pořízeníVýdaje na 

   Projekt Celkemt-1t-2t-3t-4majetkupořízenít-1

     celkemmajetku 

      1 2928272625242322

Podpisový záznam:

FENIX, Výkaznictví 8.21.008 Strana 19 Tisk: 14.02.2018 10:52:37 


