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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)A.1.

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

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)A.2.

Z důvodu zahájení odepisování majetku k 31. 12. 2011 obec provedla dooprávkování dlouhodobého majetku za dobu
používání  k 31. 12. 2011.
Zvolená metoda odepisování - rovnoměrné odepisování.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)A.3.

Účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. 
 
Účetní a finanční výkazy
Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb.. 
 
Tvorba a použití opravných položek a rezerv. 
 
Účetní jednotka v roce 2011 tvoří opravné pložky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek
definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb.
 
Evidence majetku
DDHM se eviduje dle vnitřní směrnice s pořizovací cenou v rozmezí od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč a dobou použitelnosti
delší než 1 rok.  DDHM  s pořizovací cenou do 2 999,- Kč se účtuje jako provozní výdaj přímo do sporřeby. 
DDNM se eviduje dle vnitřní směrnice s pořizovací cenou v rozmezí od 1 500,- Kč do 60 000,- Kč a doba použitelnosti je
delší než 1 rok. 
Časové rozlišení
Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. K za položku a dále pravidelně se opakující
platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného nejsou časově rozlišovány. 
kromě elektrické energie.
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
K zahájení odpisování majetku k 31. 12. 2011 stanovila obec metodu rovnoměrného odpisování. Obec promítla do
účetnictví k 31. 12. 2011 hodnotu opravným položek . 
 
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka za r. 2011 neměla účetní případ v cizí měně. 
 
Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
-dle § 27, odst. 7, zák. 563/1991 Sb.Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považuje se za tuto hodnotu
ocenění způsoby podle §25. 
 
Vyřazení majetku v roce 2011 (účet 401, nebo přes účty 552, 553, 554 v pné výši)
 
Darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. 
 
Majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Datem zařazení majetku do užívání je u staveb
pořízených vlastní investorskou činností datum nabytí právní moci kolaudace, u nemovitostí datum podání návrhu na
vklad. Pokud se majetek nezapisuje do katastru nemovitostí, je datem uskutečnění účetního případu den, kdy se
majetek skutečně začal používat, uvedený na zařazovacím protokolu.
 
Mzdy: Obec Chudčice v předchozích letech využívala pro prosincové mzdy  metodu fiktivního převodu využívající
položku 8901. V roce 2010 přešla obec na proplácení prosincových  mezd až v lednu 2011, nákladově jsou předepsány
do měsíce prosince.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky SU
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

OBDOBÍ

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4.

- -Majetek účetní jednotkyP.I.

- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

- -Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

- -Ostatní majetek 9033.

- -Odepsané pohledávky a závazkyP.II.

- -Odepsané pohledávky a závazky 9111.

- -Odepsané závazky 9122.

- -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233.

- -Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266.

- 3 394 556,00Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktivaP.IV.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344.

- 3 394 556,00Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 9395.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 9416.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438.

- -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449.

- -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94711.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94812.

- -Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 94913.

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 95114.

- -Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.V.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 9611.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 9622.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 9633.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 9644.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688.

- -Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasivaP.VI.

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972

- -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976

- -Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978

- -Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

- -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984

- -Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986

- 3 394 556,00-Vyrovnávací účtyP.VII.

- 3 394 556,00-Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999

2.4.2012 11:52:31Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
Stav k 1.1 Stav k

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákonaA.5.

24 993,00 29 238,00Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52

12 565,00 14 382,00Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53

61 470,00 80 270,00Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54

Strana
4 z 15

2.4.2012
11:52:30

Z dat systému G3Win vytiskl Obec
Finanční okruhy - Účetnictví 3.48.1 (Chudcice), verze: 2011.02



Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)A.7.

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na
finanční situaci účetní jednotky.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)A.8.

Účetní jednotka podala návrh na vklad věcného břemene. K datu účetní závěrky nebyla doručena doložka o zápisu
věcného břemene, proto nebyl pozemek analiticky odděden v účetnictví. 
Byl proveden předpis platby - Kč 1 000,- zápisem 311 600/602 300.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)A.9.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název
Číslo

pol.

Stav k 1.1 Stav k

Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákonaA.10.

Účet

x -Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu 1(z AÚ k účtu 403)

x -v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2

x -z toho na: výzkum a vývoj 3

x -vzdělávání pracovníků 4

x -informatiku 5

x -individuální dotace na jmenovité akce 6

x -Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek 7(z AÚ k účtu 403)

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek

x -z rozpočtu územních samosprávných celků 8(z AÚ k účtu 403)

x -Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu 9(z AÚ k účtu 671)

x -z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele 10(z AÚ k účtu 671)

x -z toho na: výzkum a vývoj 11

x -vzdělávání pracovníků 12

x -informatiku 13

přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financnováním

x -programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele 14(z AÚ k účtu 671)

přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů

x -jiných než od zřizovatele 15(z AÚ k účtu 671)

x -Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků 16(z AÚ k účtu 672)

x -Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory 17(z AÚ k účtům ÚS 67)

x -Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí 18(z AÚ k účtu 649)

Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz

x -z rozpočtu územních samosprávných celků 19(z AÚ k účtu 672)

x -Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů 20(z AÚ k účtu 673)

x 184 426,45Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 21

- -Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu 22(účet 316)

- -Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí 23(účet 316)

- -Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu 24(účet 326)

- -Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu 25(účet 326)

- -Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce 26(účet 326)

- -Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů 27(účet 326)

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

- -- od ostatních veřejných rozpočtů 28(účet 326)

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím

- -- organizační složkou státu 29(účet 316)

- -Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem 30(účet 316)

- -Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí 31(účet 316)

- -krátkodobé bankovní úvěry tuzemské 32(účet 281)

- -Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční 33(účet 281)

- -Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku 34(účet 283)

- -Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí 35(účet 283)

- -Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské 36(účet 289)

- -Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční 37(účet 289)

- -Směnky k úhradě tuzemské 38(účet 322)

- -Směnky k úhradě zahraniční 39(účet 322)

1 400 000,00 700 000,00Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské 40(účet 451)

- -Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční 41(účet 451)

- -Vydané dluhopisy tuzemské 42(účet 453)

- -Vydané dluhopisy zahraniční 43(účet 453)

- -Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské 44(účet 457)

- -Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční 45(účet 457)

- -Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské 46(účet 459)

- -Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční 47(účet 459)

- -Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem 48(z AÚ účtů 063, 253, 312)

- -z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků 49(z AÚ účtů 253 a 312)

- -komunální dluhopisy územních samosprávných celků 50(z AÚ účtů 063)

- -ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů 51(z AÚ účtů 063, 253, 312)

2.4.2012 11:52:31Okamžik sestavení: Podpisový záznam:

Položka

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů  podpoložek č. 48 až 51 přílohy

účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41

přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky SU
Číslo

pol.
Stav k 1.1. Stav k

- -Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364B.1.

- -Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364B.2.

- -Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364B.3.

- -Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364B.4.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
Stav k 1.1. Stav k

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratnéC.1.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratnéC.2.

- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratnéC.3.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratnéC.4.

- -Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkůmC.5.

10 697 300,00 10 498 000,00Rozpočtové prostředkyC.6.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)D.1.

0,00

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)D.2.

0,00

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)D.3.

0,00

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)D.4.

0,00

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.5.

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty0,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)D.6.

372 648,00

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)D.7.

21 240 936,00

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.8.

Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)E.1.

Pohledávka -vratka výdajů na výstavu úpravny vody, úroky z prodlení, náklady soudního rízení
v celkové výši 3 556 791,30 Kč

311

Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - vyčíslení 2004-2011v  celkové výši 7942076,10.
V roce 2011 provedena oprava zaúčtování dotace z roku 2008 ve výši 520 000,-

403

V roce 2010 byl přijat úvěr na akci "Úspora energií v obci Chudčice ve výši 1 400 000,- Kč s termínem
splatnosti 25.12.2012 a úrokem ve výši 3,44 p.a. V roce 2011 byla uhrazena jistina ve výši 700 000,-
Kč.

451

Dodavatelé - Obec v r. 2011 obdržela dotaci  ze SFŽP a Fondu soudružnosti EÚ v celkové výši 3
319,8 tis. Kč, a tím uhradila neuhrazené faktury z roku 2010.

321

Obec odepsala majetek Úpravna vody  - investici ve výši 2659117,- Kč - Usnesení městskéh soudu
Brno-zrušení investice. Mělo být vyřazeno v r. 2009

021

Zastupitelstvo obce 14. 12.2011 na veřejném zasedání rozhodlo o vyřazení investice - neodkončená
výstavba- cesta ke kapli, jako zmařenou investici ve výši 1 018362,35 Kč.
Nelze takto zkolaudovat.

042 1
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)E.2.

Předpis pohledávky-výstavba úpravny vody-zrušení smlouvy-soudní rozhodnutí 649

astupitelstvo obce 14. 12.2011 na veřejném zasedání rozhodlo o vyřazení investice - neodkončená
výstavba- cesta ke kapli, jako zmařenou investici ve výši 1 018362,35 Kč.
Nelze takto zkolaudovat.

547

Provedena tvorba a zúčtování opravných položek k inv. majetku 556
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k přehledu o peněžních tocích (TEXT)E.3.

Účetní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)E.4.

Účetní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
Stav k

-Počáteční stav fonduG.I.

-Tvorba fonduG.II.

-Přebytky hospodaření z minulých let1.

-Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.

-Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

-Čerpání fonduG.III.

-Konečný stav fonduG.IV.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Ostatní fondy
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

28 172 567,20 11 912 381,00StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

- -Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

15 724 188,00 5 890 654,00Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

18 984,00 8 586,00Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

6 074 125,62 2 855 021,00

Jiné inženýrské sítě

G.4.

3 204 972,00 1 793 919,00

Ostatní stavby

G.5.

3 150 297,58 1 364 201,00G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

16 260 186,20 25 517 732,00

NETTO

- -

9 833 534,00 13 069 354,80

10 398,00 18 984,00

3 219 104,62 6 074 125,62

1 411 053,00 3 204 972,00

1 786 096,58 3 150 295,58

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

5 866 975,40 -PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

- -Stavební pozemkyH.1.

1 626 318,10 -Lesní pozemkyH.2.

481 376,00 -Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

3 275 945,60 -

Ostatní pozemky

H.4.

483 335,70 -H.5.

Zastavěná plocha

5 866 975,40 5 864 173,40

NETTO

- -

1 626 318,10 1 626 318,10

481 376,00 482 521,00

3 275 945,60 3 271 665,60

483 335,70 483 668,70

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:

Strana
15 z 15

2.4.2012
11:52:30

Z dat systému G3Win vytiskl Obec
Finanční okruhy - Účetnictví 3.48.1 (Chudcice), verze: 2011.02


