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PŘÍLOHA 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 / 2017 

IČO: 70238642 
Název: Sdružení Mikroregion Rožnovsko 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizaci 

Masarykovo náměstí 128 

Rožnov pod Radhoštěm 

75661 

identifikační číslo 70238642 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

dobrovolný svazek obcí 

571661102 

571661105 

holis@roznov.cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Ing. Daniela Šťastová 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2018, 9h Srn 4s 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

( 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky 

Koordinace postupu obcí 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
Masarykovo náměstí 12~ . 

756 61 Rožnov pod Radhostem 
IČ: 70238642 

Statutární zástupce 

Ing. Radim Holiš 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 
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Licence: D1CQ XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona 
Účetní jednotka plynule pokračuje ve své činnosti a nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání. 

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona 
Obsahové vymezení položek účetních výkazů odpovídá Vyhlášce č. 410/2009 Sb. Z důvodu věrného obrazu účetnictví bylo ke dni 31.12.2011 provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku. Od 
roku 2012 jsou účtovány odpisy dlouhodobého majetku do nákladů. 

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona 
Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu. Odepisování majetku provádí účetní jednotka na základě stanoveného odpisového plánu jednou ročně, v roce 2011 bylo provedeno dooprávkování 
dlouhodobého majetku. Přepočet pohledávek a závazků v cizí měně se provádní dle denního kurzu ČNB.Hladina významnosti pro oprav nákladů a výnosů minulých účetních období na účtu 408 je 
stanovena ve výši 0,3% aktiv netto za minulé roční období nebo částky 260 000,-Kč. 
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Čfslo 

polotky Název polotky 

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. Vyřazené pohledávky 

4. Vyřazené závazky 
5. Ostatní majetek 

P.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 

P.111. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou 

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

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

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

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

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 jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených dani 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

1 O. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

11. Krátkodobé podminěné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 

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

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

( 
XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

Podrozvahový 1--_ _ _ _ ________ u_· Č_ET,_N_f O_ B_D_O_B_f _ ____ ______ _ 

účet BĚŽNÉ 

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 

MINULÉ 

3199 782,50 

3199 782,50 

952 244,00 1900800,00 
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A.4. Informace podle§ 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Cís/o 

polotky Název polotky 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu 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 

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

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

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

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

P.VII. Další podmíněné závazky 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn .moci zákonod.,výkon. nebo soudní 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn .moci zákonod.,výkon. nebo soudní 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

1 O. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

11 . Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 

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 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 

( 
XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

Podrozvahový 1--____________ u_· C_ET_ N_I o_ao_o_a_l ___________ _ 
úóet 

953 

954 

955 

956 

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 

B~NÉ MINULÉ 

952 244,00 1900800,00 

4152 026,50 1900800,00 
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XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

A.5. Informace podle§ 18 odst. 3 písm. b) zákona 

A.6. Informace podle§ 19 odst. 6 zákona 
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Licence: D1CQ < XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

B.1 . Informace podle§ 66 odst. 6 --~---------~--------------------------------------------
B.2. Informace podle§ 66 odst. 8 

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 J 
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Licence: D1CQ r XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

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

Cís/o ůCETN{ OBDOB{ 

položky Název položky B~NÉ MINULÉ 

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 357129,27 357 129,27 
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XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

0 .1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 

0.00 Účetníjednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. 

0 .2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ---~~~~~~--------------------------------~ 

0.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 

0.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

0 .5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem -----------------------------~----

D.6. Průměrná výše ocenění v· měry les nich pozemků s lesním porostem oceněných jiným z ůsobem 

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 
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XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 

K položce Doplňujfcf infonnace Cástka 

011.8 Dlouhodobé přijaté zálohy dle Smlouvy o vzájemné spolupráci se Svazem měst a obcí ČR 1186 156,00 
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E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

K položce Doplňuj/cf informace 

A.111.2 Náklady na sociální oblast 

A.111.2 Náklady na spoluúčast dle smlouvy o vzájemné spolupráci s SMO ČR 

A.111.2 Náklady na psí útulek 

A.111.2 Spoluúčast na dotaci Kompostování na Rožnovsku li. 

B.IV.2 Transfery od obcí na sociální oblast 

B.IV.2 Transfery od obcí - spoluúčast na dotaci od SMO ČR 

B.IV.2 Transfery od obcí na provoz psí útulek 

23.02.2018 9h 6m 4s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

Cástka 

4453 000,00 

291400,00 

4 836 000,00 

570 270,00 

4453 000,00 

2 455 000,00 

4 836 000,00 
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Licence: D1CQ ( 
XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích --·--------~------------~--~~--------------
K po/otce Dop/řlujfcl informace Cástka 
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Licence: D1CQ ( XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

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

K položce Dop/lluj/cf informace Cástka 
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XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Ostatní fondy - územní samosprávné celk , svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti 

Položka 

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNf OBDOB/ 

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

G.11. Tvorba fondu 

1. Pfebytky hospodafení z minulých let 

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

3. Pfevody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 

4. Ostatní tvorba fondu 

G.111. Čerpání fondu 

G.IV. Konečný stav fondu 
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Licence: D1CQ { 

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

Člslo 

položky Název položky 

G. 
G.1. 

G.2. 

G.3. 

G.4. 

G.5. 

G.6. 

H. 

Číslo 

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 

Doplňující informace k položce "A.11.1. Pozemk " · kazu rozvahy 

položky Název položky 

H. Pozemky 
H.1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. Zastavěná plocha 
H.5. Ostatní pozemky 

( 

BĚŽNÉ 

BRUTTO 

------,-~----~-----
BĚŽNÉ 

BRUTTO 

23.02.2018 9h 6m 4s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

XCRGUPXAIPYA (08032017 / 04052017) 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

MINULÉ 

KOREKCE NETTO 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

MINULÉ 

KOREKCE NETTO 
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Licence: D1CQ ( XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

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

Číslo ŮČETNI OBDOB! 

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

I. 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

Čls/o ŮČETNI OBDOB! 

položky Název položky BÉtNÉ MINULÉ 

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

23.02.2018 9h 6m 4s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. strana 15117 



Licence: D1CQ 
( 
\ XCRGUPXA I PYA (08032017 I 04052017) 

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím 

K.1 . Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplněni: 

Cís/o Poznámka 
sloupce 

1 

2 

3 

4 

5 

IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jf bylo pfiděleno Ceským statistickým ůfadem, Obchodním rejstffkem nebo živnostenským ůfadem. tC by mé/o být unikátní. v tomto sloupci uvede ůčetnf 
jednotka IC osoby (ůčetnf jednotky), v jejíž prospéch byla garance poskytnuta. 

Název nebo obchodní jméno ůčetnf jednotky, v jejíž prospéch byla garance poskytnuta. Název pfedstavuje označen{, pod kterým ůčetnf jednotka provozuje svoji činnost. Obchodnlm jménem ůčetnl jednotky zapsané do obchodnfho rejstffku 
je obchodnf firma. 

tC je identifikačnl čisto osoby (čfselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo pfidéleno Ceským statistickým ůfadem, Obchodnfm rejstffkem nebo živnostenským ůfadem. JC by mé/o být unikátnf. V tomto sloupci uvede ůčetnl 
jednotka IC ůčetnf jednotky (ůčetnf jednotky), za jejfž závazek byla garance poskytnuta. 

Název nebo obchodnl jméno ůčetnf jednotky, za jejfž závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označeni, pod kterým ůčetnl jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem ůčetnf jednotky zapsáné do obchodnlho rejstflku 
je obchodnf firma. 

Datumem poskytnutí garance se rozumf jej/ zachyceni v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmfnéného závazku se rozumf den poskytnutí pfsemného prohlá!;enf ručitele véňteli o ručenf za závazky dlužníka vůči véfiteli (včetné podpisu avalu 
směnky), nenf-li dohodnuto jinak, podpisu záručnl listiny, schváleni zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 

6 Vý!;e zaji!;těné pohledávky k aktuálnfmu či poslednímu rozvahovému dni. 

7 Den a měsfc ůčetnfho obdobf, za které je sestavována ůčetnf závérka, a v némž do!;Jo k plněni vyp/ývajfcfmu z garance. Plněnfm se rozum{ realizace garance, neboli ůplné či částečné pfevzetf dluhu za původnlho dlužnfka z titulu 
poskytnuté garance, neboť dlužnfk nenf schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu ručenl či záruky v ůčetnfm obdobf, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadnfch plnénf (ůhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétnfho ručenl či záruky. 

1 O Účetnf jednotka uvede čfs/o dle následujíc/ho výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), ůvěry, návratné finančnl výpomoci, 2 - Dluhové cenné papfry (včetné smének), 3 - Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatnf dlouhodobé závazky. 
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Licence: D1CQ 
( ( XCRGUPXAIPYA (08032017 /04052017) 

L. Doplňující informace o projektech 1>artnerství veřejného a soukromého sektoru 

Poznámky k vyplněni: 

Cislo sloupce Poznámka 

1 CI s/o a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Věstnlku vefejných zakázek. 

2 Podle charakteru služeb. které jsou pfedmětem vefejné zakázky, uvede ůtetnf jednotka odpovfdajfcf pfsmenné oznatenf z následujfcfho výctu: A - Dopravnf infrastruktura.a - Vzděláváni a souvisej/cf služby, C - Vodovody, kanalizace a 
nakládán/ s odpady, D - Sociálnf služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatnl. 

6 až 7 Pfedpokládaný nebo skutetný rok zahájeni a rok ukontenf stavby, pokud je stavba soutástl pfedmětné vefejné zakázky. 

9 až 12 Skutetné náklady dodavatele na poffzenf majetku v jednotlivých letech. 

13 Skutetné náklady na poffzenf majetku v celkové vý!;i od uzavfenf smlouvy. 

14 a 15 Rok zahájeni a rok ukontenl plateb poskytovaných ůčetnfjednotkou dodavateli. 

16, 18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené ůtetnf jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuji tak zvanou seNisnf složku, ůhradu nákladů na poffzenf majetku, ůhradu nákladů na externf dluhové financováni a dal!;f. 

17, 19,21,23 lnvestitnf složka platby za dostupnost, neboli výdaje na poffzenf majetku v jednotlivých letech. 

24 Celkové výdaje na poffzenf majetku v platbách za dostupnost. 

25 až 29 Dal!;í plněn( zadavatele v souvislosti s projektem (napffklad nákup pozemků, ůvěr poskytnutý dodavateli a dal!;/). 

* Konec sestavy * 
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