
( Příloha J 
________________ ú_z_EM_ N_Í_S_A_M_O_S_P_RA_'v_N_É_C_E_L_KY _____________ __,. 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2015 

IČO: 00304433 
Název: Obec Vidče 
Sídlo: Vidče čp. 96, 756 53 Vidče 

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

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví , 
především č . 410/2009 Sb. 

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) 
Pro rok 2015 rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se účtuje ročně k 
rozvahovému dni. Rozvahovým dnem je 31 .12.2015. 

územní plány považuje účetní jednotka za nehmotný majetek. 

Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou 410/2009 Sb. v ocenění od 3.000,- do 
40.000,- Kč. Majetek pod hranicí 3.000,- Kč je veden na podrozvaze na SU 902 .. 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis . Kč. 

Účetní jednotka vytváří opravné položky k pohledávkám, za každých 90 dnů po splatnosti 10%, v roce 2015 tvořeny jen 
OP k pohledávkám z poplatků za odpad. 

Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419), na koci roku je nevyčerpaný zůstatek převeden zpět do 
rozpočtu . 

Od 1.1.2015 se ÚJ stala čtvrtletním plátcem DPH. 
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( Příloha J 
.._ ___ ___________ Ú_Z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_ ' V_N_É_C_E_LKY ____ ____ _____ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

A.4. Informace podle § 7 odst. S zákona o stavu účtťa v knize podrozvahových účtt'I 

Čisto 
pol. 

P .I . Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drObný dlouhodObý hmotný majetek 

J. Vyřazené pohledávky 

4 . Vyřazené závazky 

5. Ostatní majete.k 

Náze11 položky 

P.U. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferO a krátkodobé podmíněné závazky z transfer(! 

1, Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferO 

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferO 

J. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferO 

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferO 

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferO 

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferO 

P.UI. Podmíněné pohledávky z d6vodu užíváni majetku jinou osobou 

Podr, 
účet 

901 

902 

905 

906 

909 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

1, Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvodu úplatného užívání majetku Jinou osobou 921 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dOvodu Úplatného užívání majetku jinou osobou 922 

J, Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpOjČce 923 

4. Dlouhodobé podm. pohledávky z dOvodu užívání majetku j inou osobou na základě smlouvy o výpO;čce 924 

5, Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvodu ufa~ní m*tk~ jinou osobou z jiných dOvodO 925 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou z Jiných důvodO 926 

P.IV, Další podmíněné pohledávky 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

2, Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

J. Krátkodobé podmíněné pohledávky z Jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z Jiných smluv 

s. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdroJOm 

8, Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

10, Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporO, správních řízení a jiných řízení 

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

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfera a dlouhodobé podmíněné závazky z transferO 

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferO 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferťi 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferO 

4 . Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferO 

s. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferO 

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferťi 

P.Vl. Podmíněné závazky z dOvodu užívání cizího majetku 

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

4 . Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

s. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpOJčce 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z dOvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpO,ičce 

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

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z dOvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z j iných dOvodO 

P.Vll. Další podmíněné závazky 

1 . Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

931 

932 

933 

934 

939 

941 

942 

943 

944 

945 

947 

948 

951 

952 

953 

954 

955 

956 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

968 

971 

972 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 

4 . Dlouhodobé podmíněné závazky z Jiných smluv 974 

s. Krátkodobé podm. záv. vyplývajíó z právních předplsO a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 

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

7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 

9 . Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 

10. Dlouhodobé podminéné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 
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ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ I 
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MINULÉ 

5 228 455,81 
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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) 
u . Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporO, správních řízení a jiných řízení 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporO, správn/ch řízení a jiných řízeni 

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 

s. vyrovnávací účet k podrozvahovým účtOm 
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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.S. Informace podle§ 18 odst. 1 písm. c) zákona 

Názeor pololky 

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní pol~iku zaměstnanosti 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánO 
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( Příloha J 
.__ _____ ____ _ ____ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_'v_N_É_C_E_LKY _ ____________ _ ~ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

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

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

A.7. Informace podle§ 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) 
Účetnf jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na 
finanční situaci účetní jednotky. 

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

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

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (Obec Vidče), verze: 2015.03 

Strana 
5 z 17 

11.2.2016 
9:31:54 



( Příloha J 
..._ _ _____ ___ _ ____ Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_,_V_N_É_C_E_LK_Y _____ _ ____ ___ ____. 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Číslo Náze" položky 
pol. 

8.1. Poskytnutí úvěru zajištěně zajišťovacím převodem aktiva 

B.2. PGjčky cenných papírO zajištěné převodem peněžních prostředkO 

8.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 
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( Příloha J 
.._ _ _____________ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_P_RA_' v_N_É_C_E_LKY _ _____________ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" 
a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 

Člslo 
pol. 

Název položky 

C.1. Zvýšení stavu transferO na poř/zení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C,2, Snížení stavu transferO na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 
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BĚŽNÉ 
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[ 
Příloha J 

.__ _ ____ ____ ____ Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_,_V_NE_' _CE_L_KY _ ____ ____ ____ __, 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT} 

0,00 Ůčetní jednotka eviduje v ocenění podle§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na SU 032 
Umělecké předměty: 
Socha Krista 

D.2. Celková výměra lesních pozemkťl s lesním porostem (ČÍSLO} 

675 597,00 

D.3. Výše oceněn í celk. výměry les. pozemkťl s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO} 

38 509 029,00 

D.4. Výměra lesních pozemkl°J s lesním porostem oceněných jiným zpťlsobem (ČÍSLO} 
0,00 

o.s. Výše ocenění les. pozemkl°J s lesním porostem oceněných jiným zpl°Jsobem (ČÍSLO} 
0,00 

D.6. Prťlměrná vý~e ocenění výměry lesních pozemkl°J s lesním porostem oceněných jiným 
způsobem (CISLO) 

0,00 

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemkťl jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) 

0,00 



[ 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.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 

Kpo(oice Doplňujíd ínformace Částka 

D.11.1 Dlouhodobé 
úvěry 

Na této položce je evidován úvěr u Komerční banky na kanalizaci, spláceno 8 000 300,00 
rovnoměrně, konečná splatnost 2021 . 

D.111.32 Krátkodobé Jsou zde evidovány nevypořádané zálohy na transfery ( Separace a svoz 
přijaté zálohy na bioodpadu - víceúčel.auto ) 
transfery 

8.11.31 Dohadné 
účty aktivn i 

8.11.1 Odběratelé 

8.11.4 Krátkodobé 
poskytnuté zálohy 

8 .11.5 Jiné 
pohledávky z hlavní 
činnosti 

Na účtu 388 eviduje ÚJ dohadu na dotaci dle smluv se SFŽP na Separaci a 
svoz bioodpadu. ( nákup víceúčel.auta ) 

Nárust fakturace prodávaného dřeva před koncem roku. ( kůrovec) 

Na účtu 314 jen zálohy na vodu a elektřinu. Zálohy na plyn byly vyúčtovány 
před koncem roku z důvodu změny dodavatele. 

Nárust pohledávek z poplatků za odpad. 

1 945 602,00 

1 945 602,00 

438 111 ,97 

91 087, 18 

61 000,00 

C.1.6 Jiné 
oceňovací rozdíly 

Nerealizace prodeje pozemku p . č . 1063/1, zrušení ocenění reálnou hodnotou, 0,00 
pozemek pronajat. 

z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronik.a Gertová 
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (Obec Vidče), verze: 2015.03 

Strana 
9 z 17 

11.2.2016 
9:31:54 



[ Příloha J 
_______ ___ _ _____ Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_,_V_NE_' _CE_L_KY ____ _ ____ ___ _ __. 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

Kpofoke Dopfňujíd informace Částka 

Al.8 Opravy a 
udržování 

V letošním roce byly náklady na opravy jen 1/3 nákladů roku 2014 z důvodů: 1 354 363,45 
již opravena většina komunikací, žádné větši opravy budov. 

Al.35 Náklady z 
drobného 

V letošním roce nebylo pořizováno tolik drobného majetku jako v loňském 249 419,82 
roce ( kompostery ) 

dlouh. majetku 
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( Příloha J 
________________ Ú_Z_EM_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 Doplňujíd informace 

Účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz. 
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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.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu 

Kpoloice Doplňující Informace 

Účetní jednotka v roce 2015 není povinna sestavit tento výkaz. 
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[ Příloha J 
_____ _________ __ Ú_Z_EM_ NI_' S_A_M_O_S_P_RA_' V_N_É_C_E_L_KY ________ _____ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

F. Doplňující informace k fondťam účetní jednotky 

Ostatní fondy 

Číslo Název položky 
pol. 

G.I. Počáteční stav fondu 

G.n. Tvorba fondu 

1. Přebytky hospodaření z minulých let 

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

3. Převody prostředkO z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondO 

4 . Ostatní tvorba fondu 

G.In. Čerpáni fondu 

G.IV. Konečný stav fondu 
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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) 

G. Doplňující informace k položce "A.11.3 Stavby" výkazu rozvahy 

Stavby 
1 l 2 I 3 

Ó'slo Název položky BĚŽNÉ OBDOBÍ 
pol. 

BRUTTO I KOREKCE I NETTO 

G. Stavby 89 239 912, 18 35 669 009,00 53 570 903, 18 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 71 227 640,93 28 862 209,00 42 365 431,93 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytOvé prostory 216 000,00 102 640,00 113 360,00 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 5 199 314,55 2 448180,00 2 751134,55 

G.5. Jiné inženýrské sítě 8 449 532,20 2 827 674,00 5 621 858,20 

G.6. Ostatní stavby 4 147 424,50 1428 306,00 2 719 118,50 

H. Doplňující informace k položce "A.11.1 Pozemky" výkazu rozvahy 

Ó'slo Název položky 
pol. 

I 

H. Pozemky 

H.1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. Zastavěná plocha 

H.5. Ostatní pozemky 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - Účetnictví 5.13.2 (Obec Vidče), verze: 2015.03 

Pozemky 
1 I 

BRUTTO I 
28 715 389,40 

27 337 179,00 

555 956,21 

296 367,77 

525 886,42 
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BĚŽNÉ OBDOBÍ 

KOREKCE I NETTO l 
28 715 389,40 

27 337 179,00 

555 956,21 

296 367,77 

525 886,42 

4 

MINULÉ OBDOBÍ 

47 577 722,23 

37 147 835,78 

117 720,00 

2 854 664,55 

5 791 995,20 

l 665 506,70 

4 

MINULÉ OBDOBÍ 

29 408 923,57 

27 337 179,00 

I 252 682,87 

292 969,20 

526 092,50 
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( Příloha J 
~--- - - ------ ---Ú_Z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_'V_N_É_C_E_LKY ___________ ___ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

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

Číslo 
pol. 

Náze-., položky 

J. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní náklady z piecenění reálnou hodnotou 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BlžNÉ I MINULÉ 

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

Čls/o 
pol. 

Náze-., poloiky 

J, Výnosy z pl'eceněni reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - ÚčetnictVÍ 5.13.2 (Obec Vidče), verze: 2015.03 
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K. Doplňující informace k poskytnutým garancím 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

IČúčetní ICúčetní Datum Nominální hodnota Datum Výše plnění Celková výše plněni Druh 
jednotky- Název účetní jednotky - věřitele jednotky - Název účetní jednotky - dlužníka poskytnuti ujíštěné plněni ručitelem ručitelem v daném ručitelem od dluhového 
věřitele dlužníka garance pohledávky vdaném roce roce poskytnuti garance nástroje 

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

IČúčetní ICúčetní Datum Nominální hodnota Datum Vý/eplněn/ Celková výše plnění Druh 
jednotky- Název účetní jednotky - věřitele jednotky- Název účetní jednotky - dlužníka poskytnuti ujíštěné plnění ručitelem ručitelem v daném ručitelem od dluhového 
věřitele dlužníka garance pohledávky vdaném roce roce poskytnutí garance nástroje 

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 rejstň'kem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní 
jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 

z Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje S'olOJI činnost. Obchodním Jménem účetní Jednotky zapsané do obchodnoho rejstř,'ku je obchodní firma. 

3 
IČ je Identifikační číslo osoby (číselný kód k Jednoznačné Identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno českým statistickým úřadem, Obchodním rejstř,kern 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 jméoo účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje S'ol0jl činnost Obchodním Jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstř,ku je obchodní firma. 

5 
Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí pisemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vOči 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 účetn,ho 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 pOvodniho dlužnoka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není 
seho!)en splatit pohledávku vznikoo ručiteli z realizace garance. 

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

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

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následuJíoho výau: 1 - POjčky (zápOJčkyJ, úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papiry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazl\)'. 

z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 

Dodav.1tel 
Oc,,ni!nl Yýdaje ~naloiené M pořízení majetku 

O..tum 
Dodill'iltel stA vebnlfá:re pollrovani!ho 

Projekt 
Druh 

UZilVřenf 
miljetku 

pro/. Rok Rok dle smlouvy 
smlouvy Obd>odnl nnna IČ zahSjení uk-{ 

t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1Z 13 

Platby za dostupnMt 
0..1/1 platby a plnh,/ :radava-

vtom: vtom: rtom: vtom: Výdaje na 

Počítek Konec t-4 Výdaje na t•3 Výdaje na t-2 Výdaje na t-4 W,,a}ena pořírení majetku 

poňzení m,1jetku poií:renl majetku poif:renl majetku poifzení majetku celkem t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 

u 15 16 17 18 19 20 21 Z2 23 24 25 26 27 28 29 

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 veř'ejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající p/smenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální 
službv. E - Zdravotnieké stužbv. F - Teolo. eneroie. G - Ostatní. 

6 ilŽ7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 

9 ilŽ 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 

13 Skutečné náklady na pořízeni majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 

14a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 

16, 18, 20, 2 2 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou se,visní složku, úhradu nákladO na pořízení majetku, úhrad.u náldadO na externí dluhové financování a další. 

17, 1 9, 21, 23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 

24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za d05tupnost. 

25až29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemkO, úvěr poskytnutý dodavateli a dalšQ. 

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotk· 

~ l) \G-.,1 

Došlo dne: 

O b e c Vidče 
756 53 Vidče č. 96 

IČ: 00304433, Dt:'.'.: CZ00304433 

z dat systému GJNIS Express vytiskl Ing. Veronika Gertová 
Finanční okruhy - Účetnictví S.13.2 (Obec Vidče), verze: 2015.03 
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