
( Příloha J 
.__ _ _____ _______ Ú_Z_EM_NÍ_S_A_M_O_S_PRA_,_V_N_É_C_EL_K_Y _ _____ _____ __ _, 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2013 

IČO: 75086239 
Název: Dobrovolný svazek obcí Vidče a Střítež 
Sídlo: Střítež nad Bečvou čp. 193, 756 52 Střítež nad Bečvou 

A.1. Informace podle§ 7 odst. 3 zákona (TEXT) 
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti , nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. 

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

Dochází ke změnám metod z důvodu změny předpisů k účetním metodám. ÚZ je sestavena podle novely vyhl. 410/2009 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS. 

A.3. Informace podle § 7 odst. S zákona (TEXT) 
Pro rok 2013 platí rovnoměrný způsob odepisováni dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se účtuje ročně k 
rozvahovému dni. Rozvahovým dnem je 31 .12.2013. 
Nebyly platby v cizí měně. 
Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou č.410/2009 Sb. v ocenění od 3.000,- Kč 
do 40.000,- Kč. Majetek pod hranici 3.000,- Kč je veden na podrozvaze SU 902 - operativní evidence. 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v poříz.ceně od 3 do 60 tis.Kč. 
O zásobách účtujeme v případě materiálu na skladě= vodoměry DSO. 
Účetní metody, které ÚJ používá, vycházej i ze zák. č .563/1991 Sb., o účetnictví , vyhl. č.410/2009 Sb. , ČÚS , metodiky 
Zlínského kraje, metod iky Ing. Schneiderové a Ing. Lorenze. 
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( Příloha J 
________ _______ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_'_v_NE_' _CE_L_KY ___________ _ _ __, 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

A.4. Informace podle§ 7 odst . S zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Číslo Podr. 
pol. 

Náze.-položky 
účet 

P.I. Majetek účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhOdobý nehmotný majetek 901 

2. Jiny drobný dlouhOdobý hmotný majetek 902 

3. Ostatní majetek 903 

P.11. Vyřazené pohledávky a závazky 

1. Vyřazené pohledávky 911 

2. Vyřazené závazky 912 

P,111, Podminěné pohledávky z d6vodu užívání majetku j inou osobou 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvOdu úplatného užíváni majetku jinou osobou 921 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dOvOdu úplatného užíváni majetku Jinou osobou 922 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvOdu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpOjČce 923 

4. Dlouhodobé podm. pohledávky z dOvodu užíváni majetku Jinou osobou na základě smlouvy o výpO;čce 924 

s. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvOdu užívání majetku jinou osobou z Jiných dOvodO 925 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dOvodO 926 

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatni podmíněná aktiva 

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 

s. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojO spolufinancovaných ze zahraničí 939 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástroJO spolufinancovaných ze zahraničí 941 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojOm 942 

a. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k Jiným zdrojOm 943 

9, KrátkOdobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajiŠtění 945 

u. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporO, správních řízení a Jiných řízeni 947 

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporO, správních řízení a jiných řízení 948 

13, Ostatní krátkOdobá podmíněná aktiva 949 

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 

P.V. Podmíněné závazky z dftvodu užívání cizího majetku 

1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasill90VÝch smluv 962 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z dOvodu úplatného užívání cizího majetku na základě Jiného dOvodu 963 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z dOvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného dOvodu 964 

s. KrátkOdobé podmíněné závazky z dOvOdu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpOjčce 965 

6. Dlouhodobé podmíněné závaz.ky z dOvOdu užívání ciz1ho majetku na základě smlouvy o výpOjČce 966 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z dOvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dOvodO 967 

8, Dlouhodobé podmíněné závazky z dOvOdu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dOvOdO 968 

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 

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 poomíněné závazky z jiných smluv 974 

Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojO spolufinancovaných ze zahraničí 975 

Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojO spolufinancovaných ze zahraničí 976 

Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisO a další činnosti moci zákonOdárné, výkonné nebo soudní 978 

Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisO a další činnosti moci zákonOdámé, výkonné nebo soudní 979 

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 

OlouhOdobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění , 982 

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporO, správních řízení a Jiných řízení 983 

OlouhOdobé podmíněné závazky ze soudních sporO, správních řízení a jiných řízení 984 

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 

P.VII. Vyrovnávací účty 

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtOm 999 
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( Příloha J 
..__ _ ____________ Ú_Z_EM_NÍ_S_A_M_O_S_PRA_._V_N_É_C_EL_KY _ _ ______ _____ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

A.S. Informace podle§ 18 odst. 1 písm. c) zákona 

Náze11 položky 

Splatne závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěni 

Evidované daňové nedoplatl<y u místně příslušnýd1 finančních orgánO 
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[ 
Příloha -J 

..__ _ _ ______ _ ___ _ Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_,_V_NE_' _CE_L_K_Y _ ___ ____ ____ ___, 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

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

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

A.7. Informace podle§ 19 odst. S písm. b) zákona (TEXT) 
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na 
finanční situaci účetni jednotky. 

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

A.9. Informace podle§ 66 odst. 8 (TEXT) 
Tato informace se nevztahuje k právní formě účetni jednotky. 

Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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( Příloha J 
.._ _______ _______ Ú_Z_EM_NÍ_S_A_M_O_S_P_RA_'v_N_É_C_E_L_KY ________ _____ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Číslo 
pol. 

Název položky 

. " 8.1. Poskytnutí uveru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

8.2. POJčky cenných papirO zajištěné převodem peněžních prostředkO 

8.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

8.4 . Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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[ Příloha J 
_______________ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_'_v_NE_' _CE_L_KY _____________ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

c. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" 
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 

Číslo 
pol. 

Náze" položky 

C.1. Zvýšení stavu transrerO ra pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

c.2. Snížení stavu transíerO ra pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 

Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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( Příloha J 
_______ _ _ ___ __ Ú_Z_EM_NI_' S_A_M_O_S_P_RA_' V_N_É_C_E_L_KY _ __________ __ __. 

D.1. 
0,00 

D.2. 
0,00 

D.3. 

0,00 

D.4. 
0,00 

D.S. 
0,00 

D.6. 
0,00 

D.7. 
0,00 

D.8. 
0,00 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) 

ÚJ nemá náplň 

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) 

ÚJ nemá náplň 

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) 

ÚJ nemá náplň 

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

ÚJ nemá náplň 

Počet jedn. věcí a souborfl věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 

ÚJ 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 pozemkO s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) 

ÚJ nemá ve svém majetku lesní pozemky. 

Výše ocenění lesních porostťJ (ČÍSLO) 

Ocenění lesních porostO jiným zpťlsobem (ČÍSLO A TEXT) 

Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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( Příloha J 
__________ _ _ __ Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_._V_N_É_C_E_LKY ___________ __ _____,. 

E.1. 

I 
A.11.3 

8 .11.27 

D.11.2 

D.11.9 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Doplňující informace k položkám rozvahy 

K položce Doplňující informace 

Stavby - součástí je kanalizace v konečné výši 225 958 962,63 Kč. 

Dotace FS a SFŽP již vypořádány, účtována zde dohada na obdržené 
zálohy, dosud nevyúčtované, na stočné od občanů Vidče. 

Návratná fin.výpomoc od SFŽP za celou stavbu kanalizace. 

Zálohy na dotace vyúčtovány, proto evidujeme 0,- Kč. 

Částka 

226 013 964,63 

323 240,00 

17 438 664,76 

0,00 

D.111.5 Účtujeme jen běžné provozní závazky, již neúčtujeme o závazcích spojených 65 092, 10 
s investič .výstavbou kanalizace. 

D.111.7 Nově účtujeme o přijatých zálohách na stočné od občanů, zálohy nejsou k 
rozvah .dni vyúčtovány. 

Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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( Příloha J 
~- ------------ Ú_Z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_,_V_N_É_C_EL_KY _____ ________ __, 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.2. Dopl ňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

K položce Ooplňujíd informace Částka 

A.1.28 Odpisy Účtujeme o odpisech majetku za 12 měsíců na rozdíl od roku 2012, kde se 5 367 242,00 
promítá jen 1 měsíc. 

B.1.2 Výnosy z 
prodeje služeb 

Účtujeme o výnosech ze stočného připojených občanů z Vidče a ze Stříteže. 631 066,00 

B.IV.2 Výnosy z 
transferů 

Rozpouštěni dotací na pořízení dlouhod.majetku. 

Z dat systému G3Wln vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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( Příloha J 
.._ _ ___ _ _________ ú_zE_M_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_'_v_N_É_C_E_LKY ___ _______ _ _ _ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích 

K položce 

z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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[ Příloha J 
______ _______ __ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_'_v_N_É_C_EL_KY _ _ ___________ __, 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

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

K položce 

Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Genová 
Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.2 (DSO Vidče), verze: 2013.07 

Doplňující informace 
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/ 

Příloha 
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Ostatní fondy 

Čfslo Název položky 
pol. 

G.I. Počátečni stav fondu 

G.11. Tvorba fondu 

1. Přebytky hospodařeni z minutých let 

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

J. Převody prostředkO z rozpočtu během roku do účelových peněžních fonc!O 

4. Ostatní tvorba fondu 

G.111. Čerpáni fondu 

G.IV. Konečný stav fondu 

z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.2 (OSO Vidče), verze: 2013.07 

Strana 
12 z 14 

BĚŽNÉÚČETNÍOBOOBÍ 

14.2.2014 
14:48:50 



( Příloha J 
..._ _______ ____ _ __ Ú_Z_E_M_NI_' S_A_M_O_S_P_RA_' V_N_É_C_E_L_KY ________ ____ _ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Číslo 
pol. 

Název položky 

G. Stavby 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové prostory 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 

G.S. Jiné Inženýrské sítě 

G.6. Ostatní stavby 

Člslo 
pol. 

Název položky 

H. Pozemky 

H.1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastv1ny, louky, rybnilcy 

H.4. Zastavěná plocha 

H.5. Ostatní pozemky 

Z dat systému G3Win vytiskl Ing. Veronika Gertová 
Finanční okruhy - Účetnictví 3.51.2 (DSO Vidče), verze: 2013.07 

Stavby 
J I 

BRUTTO I 
226 013 964,63 

225 958 962,63 

1 

BRUTTO 

55 002,00 

Pozemky 

I 

l 
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2 

BĚŽNÉ OBOOBÍ 

KOREKCE 

5 838 678,00 

5 836 682,00 

I 996,00 

2 

BlŽNÉ OBDOBÍ 

KOREKCE 

I J 

I NETTO 

220 175 286,63 

220 122 280,63 

53 006,00 

I J I 

I NETTO l 

4 

MINULÉ OBDOBÍ 

225 541 360,63 

225 487 048,63 

54 312,00 

4 

MINULÉ OBDOBÍ 
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[ Příloha J 
~--- --- ----- - -Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_,_VN_E_' _CE_L_KY _ ___ ________ _ _,. 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

I. Doplňující informace k položce "A.11.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty 

Čisto 
pol 

Název položky 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ I MINULÉ 

J. Doplňující informace k položce "B.11.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty 

Číslo 
pol. 

Název položky 

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

J.l. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy 

Číslo 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ I MINULI 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

pol. 
Název položky 

BĚŽNÉ I MINULÉ 

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 

K.l. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 

K.2. Oceněni dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 

Odesláno dne: 14 2. '2.0-14 

Došlo dne: 

Razítko: 

Dobrovolný svazek obcí Vidče 
a Střítež nad Bečvou 

756 52 Střítež nad Bečvou č.193 
IČ 75086239 
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