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PŘÍLOHA za období : 12/2018

(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná mista)
IČO :71194410
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
DSO Mikroregion Hvozdnice

A.l. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů - účet 572, přijaté dotace do výnosů - účet 672

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Ke dni uzávěrky se o opravných položkách k pohledávkám neúčtovalo. Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji- ke dni sestavení u 
závěrky o reálné hodnotě neúčtovala. ÚJ netvořila k 31.12.2018 rezervy. ÚJ časově nerozlišuje nevýznamné částky= ÚJ nepoužije metodu časového rozlišení v případě 
, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou a nepřesáhne hranici 5% z nákladů, výn 
osů, příjmů a výdajů. ÚJ neúčtovala dle metody kurzových rozdílů. ÚJ účtuje zásoby způsobem "B". ÚJ užívá rovnoměrný způsob odepisování majetku, má stanovenou hr 
anici významnosti 5% pro zůstatkovou cenu. ÚJ nepoužívá žádné odchylné metody. Projekt "Projektový manažer Mikroregionu Hvozdnice" - ÚZ 607, k 31.12.2017 přijata 
první část dotace ve výši 60,32tis.Kč, skutečné výdaje byly ve výši 74,lltis.Kč, v roce 2018 přjat doplatek dotace ve výši 13.791,24Kč. Uzavřena smlouva o posk 
ytnutí neinv. dotace z rozpočtu MS kraje v max. výši 900tis.Kč na víceletý projetk "Víkendová vlaková doprava na tr. 314 Opava-Jakartovice-Svobodné Heřmanice".
K 31.12.2018 přijata dotace ve výši300tis.Kč. Nový projekt : "Projektový manažer Mikroregionu Hvozdnice" - ÚZ 608, k 31.12.2018 přijata první část dotace ve výši 
60.800,00Kč, skutečné celkové náklady činily 75.836,14Kč. Uzavřena smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu SM Opava v max. výši 300.000,00Kč na víceletý p 

rojekt: "Víkendová doprava na železniční trati Opava - Jakartovice - Svobodné Heřmanice, která bude jezdit v obdobích 26.5 - 30.9.2018, 25.5.2019 - 29.9.2019 a 
30.5.2020 - 28.9.2020. K 31.12.2018 byla přijata dotace ve výši lOOtis.Kč.- vedeno pod ORG.200016. Obcím byl na základě Darovací smlouvy bezúplatně převeden maj 

etek v celkové výši 1.181.424,00Kč, v tom investiční transfer celkem 500tis.Kč (rozpuštěný IT ve výši 95.322,87Kč a nerozpuštěný IT 404.677,13Kč. V roce 2018 ro 
zpuštěn IT ve výši 6962,48Kč, oprávky činily celkem 225.416,00Kč).
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo
položky Název položky

Podrozvahový
účet

ÚČETNÍ
BĚŽNÉ

OBDOBÍ
MINULÉ

I. Majetek a závazky účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

1.057.540,00

1.057.540, 00

1.057.540,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1.057.540,00
3. Vyřazené pohledávky 905
4. Vyřazené závazky 906
5. Ostatní majetek 909

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926

P.IV. Další podmíněné pohledávky
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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 sporů, správních
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních

ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 
ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 
z jiných smluv 
z jiných smluv 
ze sdílených daní 
ze sdílených daní

řízeni
řízení

jiných řízení 
jiných řízení

931
932
933
934 
939
941
942
943
944
945
947
948

815.036,14 13.791,23

815.036, 14 13.791,23

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968

P.VTI. Další podmíněné závazky
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A. 4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
položky Název položky

Podrozvahový
účet

ÚČETNÍ
BĚŽNÉ

OBDOBÍ
MINULÉ

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kalaterálu 976
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněné aktiva
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

991
992
993
994
999 1.872.576,14 1.071.331,23
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A.5. Informace podle § 18 odst. 3 pism. b) zákona

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
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B.l. Informace podle § 66 odst. 6

0

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

0

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňujici informace k položkám rozvahy "C.I.l. Jměni účetni jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku"

Čislo OBDOBÍ
položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

C.l. Zvýšení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 52.178,48 54.725,74
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D.l. Počet jednotlivých věci a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesnich pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem



Licence:DOHB ****** G I N I ) Express - UCR ****** UCRGUPXA 01012018
Zpracoval: Vaňková Simona Okamžik sestaveni-~/*D4.01.2019 10hl5m59s Strana: 7

E.l. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce: C.I.3.

Doplňující informace:
Rozdíl mezi sl. Netto L běžné období a sl. Netto L min. období ve výši 445.551,61 se skládá z částky 52.178,48 (snížení SÚ 403 v souvislosti s odpisy-viz C. 2. P 
řílohy) a částky 404.667,13 (v souvislosti s bezúplatně předaným majetkem obcím).

Částka: 169558.00

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

K položce: 0

Doplňující informace:

Částka:

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

K položce: 0

Doplňující informace:

Částka:

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

K položce: 0

Doplňující informace:

Částka:
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F. Doplňujici informace k fondům účetni jednotky

Ostatni fondy - uzemni samosprávné celky, svazky obci, regionální rady regionů soudržnosti
Položka 

Čislo Název Běžné účetní období

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

G.II. Tvorba fondu

1. Přebytky hospodaření z minulých let
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
4. Ostatní tvorba fondu

G.III. Čerpání fondu

G.IV. Konečný stav fondu
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Stavby

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

Čislo
položky Název položky

Obdobi běžné 
BRUTTO

Obdobi běžné 
KOREKCE

Období běžné 
NETTO MINULÉ

G. Stavby 972.513,00

G.l. Bytové domy a bytové jednotky
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4. Komunikace a veřejné osvětleni 972.513,00
G.5. Jiné inženýrské šitě 
G.6. Ostatni stavby

Pozemky

H. Doplňujici informace k položce "A.II.l. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo
položky Název položky

Období běžné 
BRUTTO

Období běžné 
KOREKCE

Období běžné
NETTO MINULÉ

H. Pozemky

H.l. Stavební pozemky
H.2. Lesni pozemky
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybniky 
H.4. Zastavěná plocha 
H.5. Ostatni pozemky
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I. Doplňujici informace k položce "A.II.4. Náklady z přeceněni reálnou hodnoutou" výkazu zisku a ztráty

OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou

Číslo
položky Název položky

1.1. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
1.2. Ostatni náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

Číslo
položky Název položky

OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.l. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Konec sestavy


