Licence: D27H

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

A.1.

12 / 2016
00576913
Obec Střítež

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

Od 1.1.2016 - změny dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví došlo k těmto změnám: došlo ke zrušení účtu 044 a 045. Pojem technické zhodnocení je doplněn o větu:
Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku. Účet 139-Ostatní zásoby - rozšířen o nabytí nemovitého
nebo movitého majetku za účelem jeho dalšího bezúplatného předání jiné než VÚJ. Změna názvu účtů 375 a 475 - krátkodobé a dlouhodobé zprostředkování transferů

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 710. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Střítež i nadále vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Příspěvek na provoz pro PO je účtován metodou časového
rozlišování. V ostatních případech se tato metoda používá i u účetních případů ve významné hodnotě nad 10 tis. Kč. Evidence majetku: DDHM 1-40 tis. Kč, DHM nad 40 tis. Kč, DDNM 7-60 tis. Kč,
DNM nad 60 tis. Kč. Socilální fond je účtován výsledkově - účty 548 a 648. Obec je vlastníkem 40 ks akcií Sm vodovodů a kanalizací Ostrava.. U KB je vedena bankovní záruka na částku
71.091,71 od firmy THERM spol s.r.o. do 31.8.2020 na akci "Energetické úspory KD ve Stříteži". - účtováno na účtu 934. Prodej pozemku 2015-2016: dne 16.9.2015 byl usnesením č. 9/156
schválen prodej pozemku par. č. 1112/4 k.ú. Střítež - výměra 15939 m2 - účetní hodnota pozemku 34906,00 Kč - - rozdělen geometrickým plánem ing. Aleše Novotného č. plánu 609-66/2015 k
prodeji určeny 4 stavební parcely - 1112/13; 1112/14; 1112/15 a 1112/16. Obci zůstane 11039m2 par. 1112/4. Záměr obce zveřejněn od 1.10.2015 - minimální cena 350,00 Kč. Provedeno ocenění
pozemku na reálnou hodnotu navýšení ceny o 1.704.269,00 Kč viz. účet 407. Pozemky převedeny na účet 036.0031 - v hodnotě 1.715.000,00 Kč. Dokončen prodej pozemku 1112/15, 1112/13 a
1112/16. Opětovný záměr obce o prodeji pozemku 1112/14 schválen: 25.5.2016 usnesení 16/261 na úřední desce zveřejněno od 27.5.2016 do 20.6.2016. Prodej schválen 28.6.2016 č. usnesení
17/278. Prodej dokončen v 09/2016.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.

13.02.2017 14h58m29s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

4 983 064,16

4 759 646,46
49 094,60

4 983 064,16

4 710 551,86
17 020,00

911
912
913
914
915
916

17 020,00

921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948

71 091,71

71 091,71

71 091,71

71 091,71

136 000,00
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

136 000,00

961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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11 200,00
10 000,00
1 200,00

11 200,00
10 000,00
1 200,00

5 201 355,87

4 858 958,17
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A.5.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

ÚSC - obec - nepodléhá zápisu do veřjného rejstříku.

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

13.02.2017 14h58m29s
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Informace podle § 66 odst. 6

Vklad práva ze strany obce nebyl podán. Jiná další podání nám nejsou známa.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Požadovaná informace se neztahuje k právní formě účetní jednotky obce nebo DSO. Účetní jednotka netvoří investiční fond.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

13.02.2017 14h58m29s

Obcí a DSO se netýkají. Jedná se o významné kompenzační operace. Obec Střítež zaslala žádost o uznání závazku firmě 'Energie pod kontrolou, o.p.s., Brněnská 3883/48, 695
01 Hodonín - elektrická energie a plyn - k povtrzení nedošlo. Z tohoto důvodu bude podána přihláška pohledávky u Krajského soudu v Brně v lednu 2017 na faktury č.
122151112 z 7.10.2015 - 15.575,00 Kč splatná 22.10.2015; č 122160064 z 22.1.2016 - 362,00 Kč splatná 6.2.2016; č. 121160093 z 16.3.2016 - 69.970,00 Kč splatná
31.3.2016. Energie Pro s.r.o., U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8 - došlo k vzájemnému započtení závzků a pohledávek. Závazek 36.196,70 Kč z naší strany neuhrazen. Do
vyřešení celého případu. Naše pohledávka je vyšší než závazek za dodané energie
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C.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

13.02.2017 14h58m29s

BĚŽNÉ
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MINULÉ

430 278,70
234 151,83

4 000 000,00
138 413,09

strana 6 / 16

Licence: D27H

D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k)
zákona o účetnictví.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3.

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

0.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

0.00

13.02.2017 14h58m29s

Účetní jednotka nemá náplň.
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A.II.8

(042) - přechod pro chodce- doposud profinancováno 24.200,00 Kč; 2. etapa veřejné osvětlení MK Zálesí 839.543,00 Kč - byla naplánována
kolaudace v 01/2017, ČOV Střítež - Západ 590.480,00 Kč ; stavební úpravy ZŠ suterén - 383.086,00 Kč, Rekonstrukce ZŠ

A.II.3

(021) Dokončeny tyto stavby: Rozšíření MŠ - stavební úpravy objektu čp. 213 - v hodnotě 195.603,00 Kč; Rokonstrukce MK a parkoviště u kostela
- 633.521,95 Kč z toho dotace MSK 233.535,00 Kč.

B.II.32

(388) Dohadné účty aktivní - Energetické úspory KD - dosud nezúčtováno 4 mil. Kč; Projektová dokumentace ZŠ (MSK) dohad ve výši 74,93 % z
celkové fakturované částky 262.570,00 Kč ve výši 196.743,70 Kč

D.III.5

(321) - v celkové částce je zahrnuto: Energie Pro s.r.o. (dříve Energie pod kontrolou) dosud nedořešeno komu se bude hradit - spotřeba plynu
1.1.2016-31.3.2016 celkem 66.158,91 Kč, k tomu došel dobropis 700461 na částu 29.962,21 Kč, po zápočtu závazek 36

126 514,30

D.III.8

(472) Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - 1. záloha dotace MSK ve výši 136 tis. - příprava projektové dokumentaqce - Rekonstrukce ZŠ
Střítež. maximální výše dotace může být 272 tis. Kč - projekt pokračuje. Zatím proplacena faktura za 262.570,00 Kč.

136 000,00

D.III.32

(374) Vratka volby senát+kraj - 5030,28 Kč - podléhá vypořádní se SR; Energetické úspory KD - 4.171.510,99 Kč, SFŽP - Energetické úspory KD
245.382,99 Kč - dosud nezúčtováno

C.III.37

(389) Dohadné účty pasivní - plyn, elektřina, DPPO za obec

13.02.2017 14h58m29s

Částka
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2 102 299,00

69 779 351,66

4 196 743,70

4 421 924,99

288 200,00
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

A.I.31

(554) Prodané pozemky - Prodej stavebních pozemků par. č. 1112/13; 1112/14; 1112/15 a 1112/16 - účetní hodnota

1 715 000,00

A.III.2

(572) Náklady na transfery - příspěvek na provoz ZŠ, dotace a dary pro spolky, příspěvky - Regionální radě rozvoje, Svazu měst a obcí, Spolku pro
obnovu venkova, Sdružení obcí povodí Stonávky; dary při narození dítěte

1 313 105,71

B.I.15

(647) Výnosy z prodeje pozemků

1 863 111,00

B.II.4

(664) Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

1 704 269,00

B.II.5

(665) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - SmVaK Ostrava - Rozdíl při snížení základního kapitálu společnosti + dividendy (chybné
rozhodntutí správní rady SmVaK , vyplaceno neoprávněně, bude se vracet v roce 2017)

B.IV.2

(672) Výnosy z transferů - odpisy majetku, souhrný dotační vztah, dotace na VPP, program Péče o krajinu, volby senát+kraj

13.02.2017 14h58m29s

Částka
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36 848,60

897 246,55
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

13.02.2017 14h58m29s

Doplňující informace

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

13.02.2017 14h58m29s

Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.
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G.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

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

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

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

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

69 779 351,66

19 593 925,05

50 185 426,61

50 209 600,48

23 279 661,96
611 633,00
8 289 375,37
23 948 425,86
13 650 255,47

4 807 020,00
198 395,00
3 916 418,30
8 141 224,00
2 530 867,75

18 472 641,96
413 238,00
4 372 957,07
15 807 201,86
11 119 387,72

18 699 850,96
421 146,00
3 636 033,94
16 080 401,86
11 372 167,72

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

13.02.2017 14h58m29s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

2 308 911,39

2 308 911,39

2 308 911,39

17 892,00
220 604,80
49 011,00
2 021 403,59

17 892,00
220 604,80
49 011,00
2 021 403,59

17 892,00
220 604,80
49 011,00
2 021 403,59
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

13.02.2017 14h58m29s
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K.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu
avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu
poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

13.02.2017 14h58m29s
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L.

XCRGUPXA / PXA (02032016 / 16022016)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:
Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a
nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13
14 a 15
16,18,20,22
17,19,21,23
24
25 až 29

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *
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