
( Příloha J 
.._ _ _ _____ _ _ _ ___ u_' z_E_M_NI_' s_A_M_O_S_PRA_'v_N_É_C_EL_KY _ _____ ___ _ ___ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2016 

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) 

Kontaktní osoba: 

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončeni 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 2016 platí rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se účtuje ročně k 
rozvahovému dni. Rozvahovým dnem je 31 .12.2016. 
Nebyly platby v cizí měně. 
Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou č.410/2009 Sb. v ocenění od 3.000,- Kč 
lo 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. Tyto vodoměry jsou i po namontováni 
jednotlivým občanům majetkem OSO, a proto jsou vedeny na podrozvaze. 
Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zák. č.563/1991 Sb., o účetn ictví . vyhl. č.410/2009 Sb., ČÚS , metodiky 
Zlínského kraje, metodiky Ing. Schneiderové a Ing. Lorenze. 

VÚJ je čtvrtletním plátcem DPH. 

Od roku 2016 pokladna účtována rozpočtově . 
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( Příloha ) 
- - - -------- - ---Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_,_V_N_É_C_E_LKY ___ _ _ ___ ___ _ _ _ 

(v Kč, s ořesností na dvě desetinná místa) 

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtťi v knize podrozvahových účtťi 

Číslo 
pol. Název položky 

P.I . Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2 . J1ny drobný dlouhOdobý hmotný majetek 

3. Vyřazené pohledávky 

4. Vyřazené závazky 

s. Ostatní maJetek 

P.II . Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferO a krátkodobé podmíněné závazky z transferO 

1 . Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transfero 

2 . Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferO 

3. Kratkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfenl 

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferO 

s. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferO 

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferd 

P.111. Podmíněné pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou 

1. Kratkodobé podmměné oohledávky z dOvodu uplatného užíváni majetku j1Mu osobou 

2. Dlouhodobé podmměné pohledávky z dOvodu uplatného užíván, majetku j1Mu osobou 

3. KratXodobe podm,něné pohledávky z d0vodu užívání majetku Jinou osobou na základě smlouvy o výpOjČCe 

4 . Dlouhodobé podm. pohledávky z dOvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpOjČce 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvodu užívání maJetku jinou osobou z jinych dOvodO 

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

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 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z 11ných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z Jmých smluv 

s. Krátkodobé podmíněné pohl€dávky ze sdílených dani 

6 . DloJhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených aaní 

7. Kratkodobe podmíněne pohledávky ze vztahu k jiným zdrojOm 

8 . Dlouhodobé podmíněné pohledáv1<y ze vztahu k j iným zdrojOm 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

10. Dlouhodobé podmíněné ůhrady pohledávek z přijatých zajištění 

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

12. Dlouhodobé podmínéné pohledavky ze soudních sporO, správních řízení a Jiných řizeni 

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfer/I a dlouhodobé podmíněné záva,ky z transferO 

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni transferO 

2. Dlouhodobé podminěne závazky z předfinancován, transfero 

J. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferO 

4 . Dlouhodobe podmméne zavazky ze zahranlén1ch transferů 

S. Ostatrn dlouhodobé podminěne pohledávky z transferO 

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transfe<O 

P.VI. Podmíněné závazky z dOvodu užívání cizího majetku 

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operatrvniho leas,ngu 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasmgu 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

4 . Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

s. Krátkodobé podmíněné závazky z cOvodu užívání cizího maietku na základě smlouvy o výpOjČce 

6. Dlouhodobé pQdminěne závazky z dOvodu užíváni cizího maJetku na základě smlouvy o výpOjčce 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z d0vodu užívání c,z,ho majetku nebo jeho převzetí z jiných dOvodO 

8, Dlouhodobé podmíněné závazky z d0vodu užívání ciziho majetku nebo jeho převzetí z jiných d0vodó 

P.VU. Další podmíněné závazky 

1. Krátt<odobe podm,něné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmméné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku 

3. KratkOdobé podmíněné závazky z Jiných smluv 

4 . Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

5 . Krátkodobé Podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 

6 . OlouhOdobe podmit1ěně závazky z přiJatého kolaterálu 

7. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z pravnicn předpisO a další Činnosti moc, zákonodárné, výkonné nebo soudní 

8. Olouhodobe podm. zav. vyplyvaJ1ci z pravnich předpis/) a další ČlnMst, moo zákoroodárné, výkonné nebo soudní 

9. Kratkodobe podm,néné závazky z poskytnutých garanci Jednorazových 

1 O. Dlouhodobé podm,néne závazky z poskytnutých garanci jednorázových 
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( Příloha J 
~--------------Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_P_RA_' V_N_E_, C_E_L_K_Y ___ __________ ~ 

(v Kč. s přesností na dvě desetinná místa) 
11, Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanó ostatnicl1 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudnícl1 sporO, správních řízeni a Jiných řízeni 

14. Dlouhoóobé podmměné závazky ze soudnich sporO, správních řízeni a Jiných řízeni 

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá PQdmíněná pasiva 

S. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtOm 
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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.S. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT} 

A.6. Informace podle§ 19 odst. 6 zákona {TEXT} 

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti , které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční 
situaci účetní jednotky. 
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[ Příloha J 
.__ _____ ______ ____ Ú_Z_EM_N_I_, S_A_M_O_S_P_RA_· V_N_E_, _CE_L_K_Y _ _ _____ _ _____ ~ 

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa) 

B.1. Informace podle§ 66 odst. 6 zákona (TEXT) 

B.2. Informace podle§ 66 odst. 8 zákona (TEXT) 

Tato informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. 

B.3. Informace podle§ 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT} 
0,00 
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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) 

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

Číslo 
pol. Název položky 

c.1. Zvýšení stavu transferO na pořízení dlouhoelobého majetku za běžné účetní období 

C. 2. Sníženi stavu transferO na POřizení a1ouhOOobého maJetku ve věcné a ~sové souv,Slostl 

Z dat systému GINI S Express 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) 

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

0,00 

D.2. Celková výměra lesních pozemkf.l s lesním porostem (ČÍSLO) 

0,00 

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemkú s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO) 

0,00 

D.4. Výměra lesních pozemkú s lesním porostem oceněných jiným zpúsobem (ČÍSLO) 

0,00 

o.s. Výše ocenění les. pozemkú s lesním porostem oceněných jiným zpúsobem (ČÍSLO) 

0,00 

D.6. Prúměrná vý~e ocenění výměry lesních pozemku s lesním porostem oceněných jiným 
zpťlsobem (CISLO) 

0,00 

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemkt'.i jiným zpt'.isobem (ČÍSLO A TEXT) 

0,00 

z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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[ Příloha J 
--- - ----- --- - --Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_P_RA_·v_N_É_C_E_L_KY _____ ___ ___ ___ __, -

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 
K po/o:lce Doplňující ínformace 

0 .11.2 Návratná din. výpomoc od SFŽP na stavbu kanalizace, splatná v roce 2023 

z dat systému GJNJS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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[ Příloha J 
.._ ______ ________ ú_z_EM_ NI_' s_A_M_O_S_P_R_Á_VN_E_' _c_EL_KY ____ _____ _____ _ 

(v Kč . s ořesností na dvě desetinná místa) 

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

K položce 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - Účetnictví 5.17.0 (DSO Vidče), verze: 2016.02 
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[ Příloha J 
_______________ Ú_Z_EM_N_Í_S_A_M_O_S_P_RA_, V_N_E_' C_E_L_KY ______ _ _ ____ _ __ • 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

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

K položce I Doplňujlcl Informace 
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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) 

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

z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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/ 

Příloha 
\ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

F. 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Doplňující informace k fondť.im účetní jednotky 

Ostatní fondy 

Číslo 
Název položky 

pol. 

G.I. Počáteční stav fondu 

G.II. Tvorba fondu 

t. Přebytky hosl)Odaření z minulých let 

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

3. Převody prostředkO z rozpočtu během roku do účelových peněžních fond~ 

4 . Ostatní tvorba fondu 

G.III. Čerpání fondu 

G.IV. Konečný stav fondu 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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[ Příloha J 
- ~---- ---------Ú_Z_EM_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_,_VN_E_' C_E_L_KY _ ___________ ~ 

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa) 

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

Číslo Název položky 
pol. 

G. Stavby 

G.l. 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 s11ě 

G.6. Ostatní stavby 

Stavby 
1 

BRUTTO 

226 062 329,63 

226 007 327,63 

55 002,00 

I 

I 

2 

BĚŽNÉ OBDOBÍ 
KOREKCE 

22 539 696,00 

22 533 636,00 

6 060,00 

I 

I 

J 

NETTO 

203 522 633,63 

203 473 691,63 

48 942,00 

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

J 
1 

ósro 
pol. 

Název pofoiky 

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 5.17.0 (OSO Vidče), verze: 2016.02 
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[ Příloha J 
.._ _ ____________ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_._v_N_É _C_EL_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 

Čfslo 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

pol. 
Název položky 

BĚŽNÉ I MINULÉ 

1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

I. 2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

Číslo 
ÚČETNÍ OBDOBÍ 

pol. 
Název položky 

BĚŽNÉ l MINULÉ 

J. V'fnosy z přecenění reálnou hodnotou 

J.1. Vynosy z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle§ 64 

J.2. Ostatní výnosv z přeceněni reálnou hodnotou 

z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
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• 
K. Doplňující informace k poskytnutým gara,Í cím 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

IČúčetní ICtÍČetní Datum Nominální hodnota Datum Výšeplněnf Celková o,ýše plnění I Druh jednotky - Nárev účetní Jednotlcy - věřitele jednotlcy - Název účetní jednotlcy - dlužníka poskytnutí zajištěné plněn! ručitelem rvďtelem v daném ručitelem od 

I 
dluhového 

věřitele dlužníl<A garance pohledávky vdaném roce roce poskytnutí garance nástroje 

1 2 3 4 5 6 7 l 8 I 9 I 10 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

IČúčetní ICtÍČetní Datum Nominálnf hodnota Datum výšeplnéni Celková o,ýše plnění Druh jednotky- Název účetní jednotky - věřitele jednotky- Název účetní jednotky - dlužníka poskytnutí zajištěné plnění ručitelem ručitelem v daném ručitelem od dluhového 
věřitele dlužníka garance pohledávky vdaném roce roce poskytnutí garance nástroje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 

Poznámky k vyplnění 

Číslo sloupce Poznámka 

1 lČ 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 sloupe, uvede účetní jednotka JČ osoby (účetní 
jednotky), v jejíž prospěch byta garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní j€dnotka provozuje svoji činnost. Obchodním Jménem účetní jednotky zapsané do obchodniho reistříku je obchodní firma. 

3 lČ 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 sloupei uvede účetní jednotka JČ účetní jednotky 
(účetní jednotky), za jejíž 1-ávazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodní jméno účetní j€dnotky, za jejíž 1-ávazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním Jménem účetní j€dnotky zapsáné Clo obchodn,ho rejstii\u je obd>odní firma. 

5 Daturnem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášeni ručitele veříteli o ručení za závazky dlužníka vOči věřitef, (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto 1inak, 
podpisu záruční list iny, schválení zákona o poskytnutí záruky českou republikou. 

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 

7 Den a měsic účetn,ho období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plněni vyplyvajíó mu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné č, částečr1é převzetí dluhu za pOvodního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužno\ není 
schopen splatit pohledávku vznikou ručitel, z realizace garance. 

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

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovanýeh ručitelem) z titulu kollkrétního ručení či záruky. 

10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujíc,ho výčtu : I • P0ičky (zápOjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 • Dluhové cenné papíry (včetně směnek}, 3 • Přijaté vklady a depozita, 4 · Ostatní dlouhodobé závazky. 
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L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 

OOdJ11atcl 
~něnl Výdaje vyni1ložené na pořírení majet:Jtu 

Projekt 

Dodi111iltet Stavební fáre pořl~ovancho 
Datum m;,jetku 

Druh I urilviení I Rok I Rok dle $#11/0uvy proj. IČ I 1·4 
smlouvy Obchodni fln11J zdhájeni ukontení 

I .J 4 I 5 6 I 7 8 I 9 2 

t •3 1 t-1 t•J Celkem 

JO 11 12 J.J 

Platby .za dostupnost 

I I 
Další platby a plnění Iadavatele 

ti tom: vtom: vtom: vtom: 
Výdaje na 

Počátek Konec t•4 Výdaje na t -3 Výdajena I t-1 Výdaje na t-4 Výdaje na I poňrení majetfo 

pořízení majetku pořízení majetku Poiizcnf majetku pořízeni majetku celkem t-4 t•3 t ·1 t-1 Celkem 

14 15 16 17 18 19 I ZO Zl 22 1.J I ;z,, 25 16 27 28 29 

Poznámky k vyplnění 

Číslo sloupce Poznámka 

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

2 
Podle charakteru služeb, které jsou předmětem vereine zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označeni z následujícího vyčtu : A • Dopravní infrastruktura, B • Vzděláváni a souvisejíd služby, C • Vodovody, kanalizace a nakládáni s odpady, D - Sociální 
službv. E • Zdravotnické službv. F - Teolo. ene<o,e. C Ostatní. 

6ai7 Předpokládaný nebo skutečný rok zaháJení a rok ukončeni stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zaká2ky. 

9ai12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v Je(lnothvých letech. 

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

14a15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 

16, 18, 20, 22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladO na pořízení majetku, úhradu náklad3 na externí dluhové financování a dalši. 

17, 19, 21, 23 Investiční sJožl<a platby za dostupnost, neboli výdaJe na pořízení majetku v Jednotlivých letech. 

24 Celkové výdaje na pořízeni majetku v platbách za dostupnost. 

25ai29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemkO, úvěr poskytnutý dodavateli a dalŠI). 

Odesláno dne: A •i_,i'\ I Razítko: Podpis vedoucího účetní ltdnotky: 

Došlo dne: 

Dobrovolný svazek obcí Vidče 
a Střítež nad Bečvou 

756 52 SLtítcž nad Bečvou č. 193 
IČ 75086239 

·2-
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