
- [ 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) 

sestavená k 31.12.2018 

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

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Gerlová, dso.vidce@seznam.cz, 737528277 

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. 5 zákona (TEXT) 
Pro rok 2018 platí rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se účtuje ročně k 
rozvahovému dni. Rozvahovým dnem je 31.12.2018. 
Nebyly platby v cizí měně. 
Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou č.410/2009 Sb. v ocenění od 3.000,- Kč 
Jo 40.000,- Kč. Majetek pod hranicí 3.000,- Kč je veden na podrozvaze SU 902 - operativní evidence. 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořiz . ceně od 3 do 60 tis.Kč. 
O zásobách účtujeme v případě materiálu na skladě = vodoměry OSO. Tyto vodoměry jsou i po namontování 
jednotlivým občanům majetkem OSO, a proto jsou vedeny na podrozvaze. 
Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví , 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 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) 

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

Číslo 
pol. 

Název položky 

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.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferó a krátkodobé podmíněné závazky z transferó 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferO 

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferO 

3. 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.III. Podmíněné pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dOvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpOjčce 

4. Dlouhodobé podm. pohledávky z dOvodu užívání majetku Jinou osobou na základě smlouvy o výpOjčce 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou z jiných 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 jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 

5. 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 zdrojOm 

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 řízení a Jiných řízení 

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

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferO 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferO 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferO 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferO 

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferO 

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferO 

P.VI. 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 finančmho leasingu 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z dOvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpOjčce 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z dOvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpOjčce 

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 jiných dOvodO 

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

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

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 
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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) 
11, Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

12, Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

13, Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporll, správních řízení a jiných řízení 

14, Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporll, 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 účt~m 
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[ Příloha J 
~-------------Ú_ZE_M_N_Í_S_A_MO_S_P_RA_,_VN_E_' C_E_L_KY _____________ _ 

(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_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_S_PRA_,_V_N_É_C_E_LKY _____________ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2018 

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

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Gerlová, dso.vidce@seznam.cz, 737528277 

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 2018 platí rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého majetku s tím, že o odpisech se účtuje ročně k 
rozvahovému dni. Rozvahovým dnem je 31 .12.2018. 
Nebyly platby v cizí měně . 
. Jako drobný dlouhodobý majetek je vykazován majetek definovaný vyhláškou č.410/2009 Sb. v ocenění od 3.000,- Kč 
Jo 40.000,- Kč . Majetek pod hranicí 3.000,- Kč je veden na podrozvaze SU 902 - operativní evidence. 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořiz.ceně od 3 do 60 tis . Kč. 
O zásobách účtujeme v případě materiálu na skladě= vodoměry OSO. Tyto vodoměry jsou i po namontování 
jednotlivým občanům majetkem DSO, a proto jsou vedeny na podrozvaze. 
Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zák. č.563/1991 Sb. , o účetnictví , vyhl. č .410/2009 Sb., ČÚS , metod iky 
Zlínského kraje, metodiky Ing. Schneiderové a Ing. Lorenze. 

VÚJ je čtvrtletním plátcem DPH. 

Od roku 2016 pokladna účtována rozpočtově . 
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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) 

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

Číslo 
pol. 

Název položky 

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 transferll a krátkodobé podmíněné závazky z transferll 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transfen'.l 

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transfen'.l 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfen'.l 

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferO 

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfen'.l 

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transfen'.l 

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

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dOvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpOjéce 

4. Dlouhodobé podm. pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpOjčce 

S. Krátkodobé podmíněné pohledávky z dOvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dOvodO 

6, Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dflvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dOvodfl 

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 sdflených daní 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdflených daní 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojOm 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojflm 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

10, Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních spon'.l, správních řízení a jiných řízení 

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních spon'.l, správních řízení a jiných řízení 

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

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transfen'.l 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transfen'.l 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfen'.l 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfen'.l 

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfen'.l 

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transfen'.l 

P.VI. Podmíněné závazky z dftvodu 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 dflvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpOjčce 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z dOvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpfljéce 

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

8, Dlouhodobé podmíněné závazky z dflvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dOvodfl 

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 podm. záv. vyplývající z právních předpisfl a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 

8. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisfl a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 

9, Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 
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( Příloha J 
---------------Ú_ZE_M_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_,_V_N_É_C_E_LKY _____________ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 
11, Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

12, Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

13, Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních spon\ správních řízeni a jiných řízeni 

14, Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních spor~, správních řízeni 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 účtňm 
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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 
_ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY _ ~-------------------------------------------

( 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) 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - Účetnictví 6.15.0 (DSO Vidče), verze: 2019.01 

Strana 
S z 16 

14.2.2019 
9:38:53 



[ Příloha J 
.._ _____________ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_'_v_N_É _CE_L_KY _____________ _ 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

c. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" 
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 

Číslo 
pol. 

Název položky 

C.1. Zvýšení stavu transfen'.l na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C,2, Snížení stavu transfen'.l na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 
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BĚŽNÉ I 
S 111189,60 

MINULÉ 
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. [ Příloha J 
_____________ ú_z_EM_N_Í_S_A_M_O_SP_RA_'_v_N_É _C_EL_KY _____________ _ 

D.1. 

D.2. 

D.3. 

D.4. 

D.5. 

D.6. 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Počet jedn. věcí a souborfi věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT} 

Celková výměra lesních pozemkfi s lesním porostem (ČÍSLO} 

0,00 

Výše ocenění celk. výměry les. pozemkfi s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO} 

0,00 

Výměra lesních pozemkfi s lesním porostem oceněných jiným zpfisobem (ČÍSLO} 

0,00 

Výše ocenění les. pozemkfi s lesním porostem oceněných jiným zpfisobem (ČÍSLO} 

0,00 

Prfiměrná vý~e ocenění výměry lesních pozemkfi s lesním porostem oceněných jiným 
zpfisobem ( CISLO} 

0,00 

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemkfi jiným zpfisobem (ČÍSLO A TEXT} 
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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) 

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 

K položce Doplňující informace 

D.11.2 Návratná fin .výpomoc od SFŽP na stavbu kanalizace, splatná v roce 2023 

C.11 .6 Účetní jednotka v roce 2018 zavedla fond na obnovu majetku. 
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Částka 

8 353 064,76 

500 000,00 
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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. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

K položce 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - Účetnictví 6.15.0 (DSO Vidče), verze: 2019.01 
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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) 

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

K položce 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - Účetnictví 6.15.0 (OSO Vidče), verze: 2019.01 
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· ( Příloha J 
_ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY _ ------------------------------------------------

( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

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

K položce 
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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) 

F. Doplňující informace k fondňm účetní jednotky 

Ostatní fondy 

Číslo 
Název položky 

pol. 

G.I. Počáteční stav fondu 

G.JJ. 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.111. Čerpání fondu 

G.IV. Konečný stav fondu 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Fi nanční okruhy - Účetn ictví 6.15.0 (DSO Vidče), verze: 2019.01 

Strana 
12 z 16 

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

500 000,00 

500 000,00 
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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) 

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

Číslo 
Název položky 

pol. 

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 

Stavby 
1 

BRUTTO 

226 062 329,63 

226 007 327,63 

55 002,00 

I 

I 

2 

BĚŽNÉ OBDOBÍ 

KOREKCE 

33 872 776,00 

33 863 958,00 

8 818,00 

I 

I 

3 

NETTO 

192 189 553,63 

192 143 369,63 

46184,00 

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

I 
Jslo 

Název položky I po/. 

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 
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I 

I 

2 I 3 

BĚŽNÉ OBDOBÍ 

KOREKCE I NETTO 

I 

I 

4 

MINULÉ OBDOBÍ 

197 856 093,63 

197 808 530,63 

47 563,00 

4 

MINULÉ OBDOBÍ 
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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) 

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

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ 
Název položky 

pol. BĚŽNÉ I MINULÉ 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

I.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 
Název položky 

pol. BĚŽNÉ I 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 

Odesláno dne: G. Q. . !)._o,\<:\ 

Došlo dne: 
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tel: 
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( údaje o poskytnutých garancích J 
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestaveno k 31.12.2018 

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

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Gerlová, dso.vidce@seznam.cz, 737528277 

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým 

IČOúčetnl 1(:0 účetní 
Jednotky- Nhev účetnl Jednotky - věřitele Jednotky- Nhev účetní Jednotky - dlužníka 
věřitele dlužníka 

1 2 3 4 

IČO účetnl IČOúčetnl 
Jednotky - Nbev účetni Jednotky - věřitele Jednotky- Nbev účetní Jednotky - dlužníka 
věřitele dlužnika 

1 2 3 4 

Odesláno dne: 
G !2.. ~O"\°' 

Došlo dne: 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - Účetnictví 6.15.0 (DSO Vidče), verze: 2019.01 

Datum 
Hodnota zajištěné pohled.Ivky 

poskytnutí 
garance celkem Jistina úrok 

5 6 6a 6b 

Údaje k poskytnutým garancím ostatním 

Datum 
poskytnuti 

garance celkem 

5 6 

Razítko: 

Hodnota zajištěné pohled.Ivky 

jistina 

6a 
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úrok 

6b 

Datum 
plnění 

ručitelem v 
daném roce 

7 

Datum 
plněni 

ručitelem v 
daném roce 

7 

Výše plnění ručitelem v daném roce Celkové výše 
plněni ručitelem 

od poskytnuti 
celkem Jistina úrok garance 

8 Ba Sb 9 

Výše plnění ručitelem v daném roce Celkové výše 
plněni ručitelem 

od poskytnuti 
celkem Jistina úrok garance 

8 8a Sb 9 

P~ v:zcího účetní jednotky 

O skutečnosti: 

tel : CgJ,,.JP 

Druh 
dluh. 
néstr. 

10 

Druh 
dluh. 
nllistr. 

10 

Předmět 

ručení 

11 

Předmět 
ručení 

11 

14.2.2019 
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, 
Udaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 

\, 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestaveno k 31.12.2018 

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

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Gerlová, dso.vidce@seznam.cz, 737528277 

Projekt 
Druh 
proj. 

1 2 

vtom: 

Počátek Konec t-4 Výdaje na t-3 

pořízeni majetku 

14 15 16 17 18 

Odesláno dne: c; '2 2..0 '\q 

Došlo dne: 

Z dat systému GINIS Express vytiskl Ing. Veronika Gerlová 
Finanční okruhy - Účetnictví 6.15.0 (DSO Vidče) 

Základní údaje 

Datum 
Dodavatel 

uzavření 
smlouvy Obchodní firma 

3 4 

Platby za dostupnost 

vtom: vtom: 

Výdaje na t-2 Výdaje na 
pořizeni majetku pořízeni majetku 

19 20 21 

Razítko: 

~ 

IČO 

5 

t-4 

22 

Stavební fize 

Rok Rok 
zahájeni ukončeni 

6 7 

vtom: 

Výdaje na 
pořízení majetku 
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23 

Oceněni 

pořizovaného 

majetku 
dle smlouvy 

8 

Výdaje na 
pořfzeni majetku 

celkem 

24 

t-4 

9 

t-4 

25 

Výdaje vynaloiené na pořizeni majetku 

t-3 t-2 t-1 

10 11 12 

Další platby a plněni zadavatele 

t-3 t-2 t-1 

26 27 28 

Podpis vedoucíh~í jedrn~tky: 
~ I-[,,,_ 'cl k: C. 

O skutečnosti : 

tel : ~~-

Celkem 

13 

Celkem 

29 

14.2.2019 
9:38:53 


