Licence: D0RU

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

A.1.

12 / 2017
00284378
Obec Provodov

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nejdůležitejší změny novely o účetnictrví pro rok 2017 týkyjící se účetní jednotky : byla zrušena položka 1351 a nahrazena položkou 1381 - příjmy z hazardních her. Rozpočtová skladba byla
doplněna o dvě párové položky: 4140 - převody z vlastních fondů přes rok a 5350 - převody do vlastních fondů přes rok. Položka 5179 - zpřesnění položky v oblasti členských příspěvků zejména z
pohledu rozdělení spolků se sídlem v tuzemsku a v zahraničí.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Ocěňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B i A. Způsobem A byl účtován nákup knih za účelem dalšího prodeje. Způsobem B pořízení běžného provozního materiálu.
DDHIM - v pořizovací hodnotě od 3 do 40.tis.Kč. DDNIM - v pořizovací ceně od 7 do 60tis. Kč. V roce 2017 nebyl pořízen majetek vlastní činností. Nabyté pozemky směnou byly oceněny dle
Znaleckého posudku ze dne 31.1.2009 vypracovaného ing. Alešem Janáskem a to cenou dle platné oceňovací vyhlášky. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční
investice. 2. Změny způsoby oceňování: nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.
Zbytková hodnota majetku byla zrušena. 4. přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože platby v roce 2017 nebyly realizovány v cizí meně. 5. Peněžní fondy účetní
jednotka memá zřízené. 6. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka časově nezozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena ve
výši záloh (el.energie, plyn a voda) a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročnímí rozdíly.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.
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účet

901
902
905
906
909
911
912
913
914
915
916

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

1 715 246,20
11 777,50
204 101,30

1 506 515,82
11 777,50
135 864,30

1 499 367,40
1 349 685,00

1 358 874,02

1 349 685,00

921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

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
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3 355 969,70
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A.5.

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

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

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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B.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech, souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

Obec Provodov má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci - Základní škola a mateřská škola Provodov, IČO - 75020432.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3
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C.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

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

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

30.01.2018 8h47m 0s

BĚŽNÉ
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MINULÉ

641 676,00
528 851,72

543 978,53
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

10795.00

D.3.

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

615315.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

30.01.2018 8h47m 0s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 7 / 16

Licence: D0RU

E.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A

Významnost ke vztahu k uživateli stanované účetní jednotkou jako 1% aktiv - z řádku A. Celková hodnota aktiv = 89.669.366,02 Kč, 1% =
896.693,66 Kč. Účet, který přesáhne 1 % aktiv mezi PS a KS a projevil se jako významný obrat na: 021 - stavby, 231 - běžný účet, ostatní položky
jsou pod hranicí 1%.

AII.1

Položka A II. 1 - účet 031 - v roce 2017 obec provedla 2x směnu pozemku, 3x prodej pozemků, 3x nákup pozemků, 8x přijala darovaný pozemek.
Celková hodnota pozemků je 12.327.754,04 Kč.

AII.3

Položka A II. 3 - účet 021 - v roce 2017 byla provedena rekonstrukce MK Podhoří v celkové hodnotě 1.040.914,- Kč (částečně pořízeno z dotace
MMR), rekonstrukce knihovny v hodnotě 157.393,- Kč a obec přijala sušírnu ovoce jako dar od FO v hodnotě 61.220,- Kč

AII.6

Položka A II.6 - účet 028 - nákup DDHIM v roce 2017 byl 45.745,- Kč

B.II.4

Položka B II.4 - účet 314 - hodnota záloh el.energie a plynu k 31.12.2017 je 303.120,- Kč

B.II.31

Položka B II.31 - účet 385 - jsou účtovány příjmy související s rokem 2017. Vodné = 261.290,- Kč a stočné = 184.800,- Kč.

B.III.11

Položka B III.11 - účet 231 - základní běžný účet - příjem z daní atd..

D.II

Položka D II. 1 a D II.2 - účet 451 - dlouhodobý úvěr u KB - v roce 2017 splacena celá částka, a účet 452 - návratná fin. výpomoc od MF - v roce
2017 splacena celá částka. Na účtu 451 zůstává - půjčka VHS Javorník 500.000,- Kč

.III.5

Položka D III. 5 - účet 321 dodavetelé a účet 389 - dohadné účty pasivní. Neuhrazené fa. z min let firmě VHS Javorník v celkové hodnotě 431.840,Kč. S fa VHS Javorník v současné době probíhá soudní spor. Neuhrazené fa. z roku 2017 jsou ve výši 78.470,07 Kč Jsou to běžné provozní
náklady jako např. telefon, el.energie,odvoz odpadů... Účet 389 - předpokládaná spotřeba el.energie a plynu, stanovená podle výše záloh a
spotřeba vody dle skutečného odběru vody.

30.01.2018 8h47m 0s

Částka
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

A

U nákladů je účetní jednotkou stanovena hranice významnosti ve výši 1% z celkové sumy nákladů. Celkové náklady 8.965.070,17 Kč , 1% =
89.650,70 Kč. Účet, který přesáhl 1% nákladů mezi PS a KS a projevil se jako významný obrat na účtu: účet 511 - opravy a udržování - opravy MK
Malenisko v hodnotě 1.146.148,- Kč (50= vlasrní zdroje a 50% dotace z MMR) a opravy ostatních komunikací v hodnotě 375.000,- Kč. Ostatní
položky jsou pod hranicí 1%, některé vybrané položky s celkovou hodnotou v roce 2017 viz níže.

AI

Položka A I.1 - účet 501 spotřeba materiálu - 280.154,20 Kč, položka A I.2 - účet 502 spotřeba eneregie - 901.346,93 Kč, položka A I. 511 opravy a
udržování - 1.521.293,30 Kč, položka A I.12. - účet 518 ostatní služby -1.039.903,06 Kč, položka A I.13. - účet 521 mzdové náklady - 1.534.133,Kč, položka A I.14 - účet 524 zákonné sociální pojištění - 478.101,- Kč. položka A I.28 - účet 551 odpisy - 2.155.715,- Kč,

AIII

Položka A III.2 - účet 572 - 567.721,- Kč; příspěvky ZŠ a MŠ Provodov, spolky - Leluja, MS Rýsov, Hasiči, Včelaři, Dechovka Provodovjané, FC
Rak Provodov, ProLiDi - ochotnické divadlo, Domov pro seniory Luhačovice, Nedašov - dům pokojného stáří...

AV

Položka A V.1 - účet 591 - daň z příjmů částka 178.560,- Kč

BI

U výnosů je účetní jednotkou stanovena hranice ve výši 1% z celkové sumy výnosů. Celkové výnosy 12.263.349,96 Kč, 1% = 122.633,49 Kč.
Obec Provodov nemá hospodářskou činnost ani zahraniční výnosy. Účet, který přesáhl 1% výnosů mezi PS a KS a projevil se jako významný
obrat na účtu: účet 601, 602 a603. Účty 68X - sdílené daně zvýšení oproti roku 2016, viz níže. Ostaní položky jsou pod hranicí 1%, některé
vybrané položky s celkovou hodnotou v roce 2017 viz níže.

BI

Položka B I.1 - účet 601 - 259.390,- Kč, položka B I.2 - účet 602 - 321.762,50 Kč, položka B I.3 - účet 603 - 300.134,- Kč, položka B I.6 - účet 606
- 314.240,- Kč, položka B I.15 - účet 647 - 108.140,- Kč, účet 649 - 35.497,- Kč - pojistné plnění za rozhlasovou ústřednu.

BIV

Položky B IV. - účet 672 - v roce 2017 obec obdržela dotaci na místní správu 151.000,- Kč, dotaci z MMR na rekonstrukci MK Podhoří 641.676,Kč, dotaci od MMR na opravu MK Malenisko 573.074,- Kč, dotaci na volby 25.000,- Kč a průtokovou dotaci pro ZŠ a MŠ Provodov ve výši
278.763,- Kč (šablony). Dalším příjmem na účet 672 byly rozpuštěné transfery - 825.851,72 Kč.

BV

Položka B V. - účty 68x - výnosy ze sdílených daní a poplatků. Na těchto účtech byl finanční nárůst oproti roku 2016 z důvodů povýšení RUD. Účet
681 - 251.627,- Kč, účet 682 - 123.258,- Kč, účet 684 - 620.387,- Kč.

30.01.2018 8h47m 0s

Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

30.01.2018 8h47m 0s

Doplňující informace

Částka

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 10 / 16

Licence: D0RU

E.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

30.01.2018 8h47m 0s

Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.

30.01.2018 8h47m 0s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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G.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

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

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

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

H.

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

91 948 937,11
13 119 705,00
18 105 296,50
1 152 122,10
5 377 592,00
35 247 906,51
18 946 315,00

MINULÉ
KOREKCE

24 743 072,36
4 326 836,00
5 023 904,36
371 510,00
1 401 496,00
9 153 414,00
4 465 912,00

NETTO

67 205 864,75
8 792 869,00
13 081 392,14
780 612,10
3 976 096,00
26 094 492,51
14 480 403,00

67 921 727,75
9 051 553,00
13 352 410,14
810 348,10
3 043 759,00
26 792 028,51
14 871 629,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

30.01.2018 8h47m 0s

BRUTTO

12 327 754,04
89 708,00
360 816,00
410 923,38
696 191,20
10 770 115,46
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MINULÉ
KOREKCE

NETTO

12 327 754,04
89 708,00
360 816,00
410 923,38
696 191,20
10 770 115,46

12 179 205,04
89 708,00
346 816,00
416 159,38
688 996,20
10 637 525,46
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XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

30.01.2018 8h47m 0s

BĚŽNÉ
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K.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

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

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

3

IČ 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 sloupci uvede účetní
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči 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 účetního 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 původního dlužníka z titulu
poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

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

9

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

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

30.01.2018 8h47m 0s
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L.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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 veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a
nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

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

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13
14 a 15
16,18,20,22
17,19,21,23
24
25 až 29

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

30.01.2018 8h47m 0s
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