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I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

84,00

84,00

8,76

Přijaté transfery

53 816,00

53 816,00

75 016,00

Příjmy celkem

53 900,00

53 900,00

75 024,76

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Text

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

2141

Příjmy z úroků (část)

84,00

84,00

8,76

214

Výnosy z finančního majetku

84,00

84,00

8,76

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

84,00

84,00

8,76

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

84,00

84,00

8,76

84,00

84,00

8,76

Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

53 816,00

53 816,00

53 816,00

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně

53 816,00

53 816,00

53 816,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

4138

Převody z vlastní pokladny

413

Neinvestiční převody z vlastních fondů

41

Neinvestiční přijaté transfery

53 816,00

53 816,00

75 016,00

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

53 816,00

53 816,00

75 016,00

53 900,00

53 900,00

75 024,76

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

1 200,00
20 000,00
21 200,00
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II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text

Běžné výdaje

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

53 900,00

53 900,00

54 645,45

53 900,00

53 900,00

54 645,45

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

1 850,00

1 850,00

513

Nákup materiálu

1 850,00

1 850,00

5161

Služby pošt

5163

Služby peněžních ústavů

2 000,00

2 000,00

5164

Nájemné

6 000,00

6 000,00

5169

Nákup ostatních služeb

27 000,00

27 000,00

21 386,00

516

Nákup služeb

35 000,00

35 000,00

23 038,80

5175

Pohoštění

10 000,00

10 000,00

6 405,00

517

Ostatní nákupy

10 000,00

10 000,00

6 405,00

5194

Věcné dary

3 000,00

3 000,00

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

5339

483,00
1 169,80

3 000,00

3 000,00

49 850,00

49 850,00

29 443,80

Neinvestiční transfery cizím PO

4 000,00

4 000,00

4 000,00

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

4 000,00

4 000,00

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

5348

Převody do vlastní pokladny

534

Neinvestiční převody vlastním fondům

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

50,00

50,00

536

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

50,00

50,00

1,65

53

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

4 050,00

4 050,00

25 201,65

5

Běžné výdaje (třída 5)

53 900,00

53 900,00

54 645,45

53 900,00

53 900,00

54 645,45

Výdaje celkem (třída 5+6)

4 000,00
20 200,00
1 000,00
21 200,00

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
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III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8111
8112
8113
8114
8115
8117
8118

20 379,31-

20 379,31-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních
účtů

40 821,08

19 555,31

60 376,39

19 555,31-

40 821,08
169,00

19 555,31
824,00

60 376,39
993,00

19 555,31824,00-

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Základní běžný účet
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
Pokladna

V. MAJETEK
Název majetkového účtu

VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka

Text

4121
4134
5345

Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Převody z rozpočtových účtů
Převody vlastním rozpočtovým účtům

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

53 816,00

53 816,00

53 816,00
1 200,00
20 200,00

VII. INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
Inventarizační zpráva za rok 2020 – příloha č. 1

VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti Mikroregionu Polensko a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., O přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedl dne 26. října 2021 jako dílčí a dne 28.
února 2022 jako konečné odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – příloha č. 2
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XI. PŘÍLOHY

Příloha č. 1
Inventarizační zpráva za rok 2021
Příloha č. 2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Příloha č. 3
Výkaz pro plnění rozpočtu územních samosprávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31. 12. 2021
Příloha č. 4
Rozvaha sestavená k 31. 12. 2021
Příloha č. 5
Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2021
Příloha č. 6
Příloha účetní závěrky sestavená k 31. 12. 2021

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Marcela Stőhrová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů
Osoba odpovědná za rozpočet

Bc. Vít Zachariáš

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů
Statutární zástupce
Podpisový záznam
statutárního zástupce
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Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Stejnopis č.:
Č. j.: KUJI 19453/2022 KO

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
se sídlem Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČO: 70849391
za rok 2021

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 6. října 2021 podle § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno
dne
26. října 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 28. února 2022 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen ,,DSO“) v souladu s § 4 zákona
o přezkoumávání hospodaření. Posledním kontrolním úkonem, který předcházel zpracování
této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, bylo podání předběžné informace
o kontrolních zjištěních dne 28. února 2022.

Místo provedení přezkoumání:

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko
Husovo náměstí 39
588 13 Polná

Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
pověření číslo 20215056338_4
- kontrolor:
pověření číslo 20215087538_8

Podklady předložili:

Ing. Michael Vecheta
Ing. Jiří Pejcha

Jindřich Skočdopole - předseda
Bc. Marcela Stohrová - účetní

Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.
A. Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření
a nedostatky.

DSO

Mikroregion

Polensko

nebyly zjištěny chyby

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

B. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny.

Při dílčím přezkoumání DSO za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
C. Závěr
I.

Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polensko za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II.

Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
Poměrový ukazatel

Hodnota ukazatele

Podíl pohledávek na rozpočtu

0,00 %

Podíl závazků na rozpočtu

0,00 %

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

0,00 %

Polná, 28. února 2022
KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJE VYSOČINA

Za Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor kontroly
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
16-

-

Ing. Michael Vecheta
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Jiří Pejcha

7qtl/

kontrolor

podpis kontrolora

Poučení

Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je současně zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného

2

uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo
okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko územního celku.
DSO má na základě § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření právo doručit
kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání písemné stanovisko k návrhu zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obsahující námitky ke kontrolním zjištěním
a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, a to do 15 dnů
ode dne předání návrhu této zprávy.
DSO je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu tj.
Krajskému
úřadu
Kraje
Vysočina,
a
to
nejpozději
do
15
dnů
po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.
DSO je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve
které
podá
příslušnému
přezkoumávajícímu
orgánu
písemnou
zprávu
o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Za nepřijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření, za nepodání písemné informace o přijetí opatření a za neuvedení
lhůty, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření pokutu do výše 50 000 Kč.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky přezkoumání a přílohu
Písemnosti využité pří přezkoumání obsahující 2 strany.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením § 11 zákona
o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk včetně přílohy převzal předseda
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko s tím, že se vzdává práva podat písemné
stanovisko územního celku dle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření dne
28. února 2022
"MIKROREGION POLENsW'.
sídlo: Husovo náměsti 39
588 13 POLNÁ

2-

Jindřich Skočdopole

-

předseda DSO

podpis předsedy DSO

Rozdělovník:
Stejnopis

Počet výtisků

Předáno

Převzal

1

1x

DSO Mikroregion Polensko

Jindřich Skočdopole

2

1x

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor kontroly

3

PŘÍLOHA
Písemnosti využité při přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
byly využity následující písemnosti:
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh na roky 2022 až 2026, zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách DSO (www.polensko.cz) od 12. 5. do 31. 5. 2021, schválen valnou
hromadou DSO dne 31. 5. 2021, schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne
2. 6. 2021 na internetových stránkách DSO včetně oznámení na úřední desce obce, kde je
zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby, předložen e-mail s odesláním
dokumentu ke zveřejnění ve členských obcích DSO ze dne 12. 5. 2021)
Návrh rozpočtu - na rok 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách DSO
od 10. 11. do 15. 12. 2020, doložen e-mail o odeslání návrhu rozpočtu ke zveřejnění na
úředních deskách členských obcí ze dne 10. 11.2020
Schválený rozpočet - na rok 2021 schválen valnou hromadou dne 14. 12. 2020, zveřejněn od
15. 12. 2020 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce DSO, kde je
zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
Závěrečný účet - návrh za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách DSO od 10. 5. do 31. 5. 2020,
schválen valnou hromadou DSO dne 31. 5. 2020 s výrokem - bez výhrad. Schválený
závěrečný účet zveřejněn od 1. 6. 2021 na internetových stránkách včetně oznámení na
úřední desce DSO, kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby,
předložen e-mail s odesláním návrhu závěrečného účtu ke zveřejnění na úředních deskách
členských obcí ze dne 12. 5. 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30. 9. 2021
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30. 9. 2021
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura č. 1)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30. 9. 2021 (faktura č. 1 až 28)
Bankovní výpis - předloženy ke dni 30. 9. 2021 (ČS, a.s., ČNB)
Pokladní kniha - předložena ke dni 30. 9. 2021 (příjmové pokladní doklady a výdajové
pokladní doklady č. 1 až 2)
Účetní závěrka DSO za rok 2020 schválena valnou hromadou DSO dne 31. 5. 2021
Darovací smlouvy - ze dne 7. 6. 2021, finanční dar 4 000 Kč pro TEMPO - středisko volného
času Polná, IČO: 68687397, na úhradu nákladů spojených se zajištěním florbalového turnaje
o pohár předsedy Mikroregionu Polensko, schváleno valnou hromadou na jednání dne
31. 5. 2021
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předloženy ze dne 14. 12. 2020
a 31. 5. 2021
Při další dílčím přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31. 12. 2021
Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021
Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31. 12. 2021
Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktura č. 1 až 2)
Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31. 12. 2021 (faktura č. 1 až 28)
Faktura - č. 2021100519, dodavatel Město Polná, IČO 00286435, vystavena dne 4. 11. 2021
na vedení účetnictví ve výši 21.346,- Kč včetně DPH, uhrazena dne 4. 11. 2021, bankovní
výpis č. 011, ČS, a.s.
1

Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31. 12. 2021 (ČS, a.s., ČNB)
Účetní doklady - za měsíce říjen až prosinec roku 2021 (doklady k bankovnímu výpisu č.
010 ze dne 1. 10. 2021 až č. 012 ze dne 31. 12. 2021)
Pokladní kniha - předložena ke dni 31. 12. 2021 (příjmové pokladní doklady a výdajové
pokladní doklady č. 1 až 4)
Pokladní doklady - za měsíc listopad roku 2021 (příjmový pokladní doklad a výdajový
pokladní doklad č. 3 až 4)
Inventurní soupisy majetku a závazků - sestaveny ke dni 31. 12. 2021, Plán inventur ze dne
30. 11. 2021, Prezenční listina účastníků školení k zajištění inventarizace a způsobu jejího
provádění ze dne 10, 12. 2021, Inventarizační zpráva ze dne 25. 2. 2022
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - předložen ze dne 29. 11. 2021

2

Licence: DRFD

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

12 / 2021
70849391
Mikroregion Polensko

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

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně
od 7 do 60 tis. Kč

24.02.2022 7h 2m30s
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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
Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhod. podmíněné pohled.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.

24.02.2022 7h 2m30s

účet

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

901
902
905
906
909
911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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
Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.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

24.02.2022 7h 2m30s

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

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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A.5.

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

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

24.02.2022 7h 2m30s
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XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

B.1.

Informace podle § 66 odst. 6

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

24.02.2022 7h 2m30s

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky
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C.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

24.02.2022 7h 2m30s

BĚŽNÉ
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Účetní jednotka nemá náplň

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

24.02.2022 7h 2m30s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

0

24.02.2022 7h 2m30s
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

Částka

0

24.02.2022 7h 2m30s
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

0

24.02.2022 7h 2m30s
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplňující informace

Částka

0

24.02.2022 7h 2m30s
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F.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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.

24.02.2022 7h 2m30s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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G.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

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

24.02.2022 7h 2m30s

BRUTTO
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XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

BĚŽNÉ

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

MINULÉ

* Konec sestavy *
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