
OBEC PŠÁNKY  
 

Pšánky 10, 503 15 Nechanice IČO 48146994, není plátcem DPH,  
 

tel. 775922049, e-mail: ou.psanky@seznam.cz, www.obec.psanky.info 
 

 

O Z N Á M E N Í 
 

Zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017 
 

Výsledek hospodaření obce za rok 2017 
  
 

Obec Pšánky požádala podle § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
KÚ Královéhradeckého kraje o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, které se uskutečnilo 
02.10.2017 a 07.05.2018. 
 
Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obec vypracovává 
závěrečný účet hospodaření: 
 

1) Po ukončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného 
celku a svazku obcí souhrn zpracovávají do závěrečného účtu. 

2) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je jednou ze součástí závěrečného účtu při 
jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. 

3) Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným způsobem 
zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního 
samosprávného celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně 
ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva. 

 
 
Závěrečný účet Obce Pšánky včetně všech příloh je k nahlédnutí na obecním úřadu v době 
úředních hodin (tj. pondělí 19.00 – 20.00 hod.) v elektronické podobě je zveřejněn na úřední desce 
obce Pšánky  http://psanky.info/obec/deska.php www.xyxy.cz  
Občané mohou své připomínky uplatnit písemně ve stanovené lhůtě při jeho zveřejnění nebo na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 
 
Přílohy závěrečného účtu: 
 

1. Plnění rozpočtu obce za rok 2017 
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2017 ze dne 02.10.2017 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pšánky za rok 2017 ze dne 07.05.2018 
3. Zprávy o kontrolách provedených finančním  a kontrolním výborem v roce 2017 
4. Střednědobý výhled rozpočtu 2018 – 2020 v tis. Výkaz FIN za období 12/2017, Rozvaha 

12/2017, Výkaz zisku a ztrát 12/2017, Příloha účetní uzávěrky 12/2017 
5. Inventarizační zpráva za rok 2017 

 
 
 
 

Soňa Žižková 
          Starostka 
 
Vyvěšeno: 28.6.2018 
 
 
Sejmuto: 

http://www./
http://psanky.info/obec/deska.php
http://www.xyxy.cz/


Obec Pšánky
IČO: 48146994

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč) - schváleno zastupitelstvem obce pšánky dne 26.6.2018

Vytvořeno k období  12/2017

Fenix 8.21.009, 2004 - 2018 Asseco Solutions, a.s.

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR

schválený po změnách

1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 902 806,02 855 300,00 903 623,00 105,55 99,91

2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 183 441,40 123 000,00 183 454,00 149,14 99,99

3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76 267,00 57 800,00 76 267,00 131,95 100,00

CELKEM PŘÍJMY 1 162 514,42 1 036 100,00 1 163 344,00 112,20 99,93

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR

schválený po změnách

5-BĚŽNÉ VÝDAJE 813 126,32 776 600,00 813 154,00 104,70 100,00

6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 625,00 750 000,00 55 625,00 0,75 10,11

CELKEM VÝDAJE 818 751,32 1 526 600,00 868 779,00 53,63 94,24

Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR

schválený po změnách

Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -337 451,10 490 500,00 -294 565,00 114,56

Oper.z peněž.účtů organizace -6 312,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM -343 763,10 490 500,00 -294 565,00 116,70

Účet - popis 2015 2016 2017

311 - Odběratelé 2 079,60 3 945,00

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 71 464,28 54 120,00 78 593,00

CELKEM 73 543,88 54 120,00 82 538,00

Z toho: Opravné položky k pohl -1 147,40

Účet - popis 2015 2016 2017

321 - Dodavatelé 9 934,00 9 926,38 6 006,00

324 - Krátkodobé přijaté záloh 100,00

331 - Zaměstnanci 5 169,00 5 527,00 3 107,00

337 - Zdravotní pojištění 2 152,00 538,00 538,00

341 - Daň z příjmů 40 179,00 18 620,00

342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 1 011,00 660,00 660,00

374 - Přijaté zálohy na transf 4 511,00 1 268,00

CELKEM 58 445,00 21 162,38 30 299,00

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017

3. Financování 2017

4. Pohledávky k 31.12.2017

5. Závazky k 31.12.2017



Účet - název 2015 2016 2017

žádné 0 0 0

Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12.

401 - Jmění účetní jednotky 10 956 397,46 10 955 882,46

403 - Transfery na poříz. dl.majetku 4 678 117,18 3 393 122,30

406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -1 587 597,49 -1 587 597,49

408 - Opravy předch. účetních období 1 204 635,24

CELKEM 14 046 917,15 13 966 042,51

Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12.

žádné 0 0

Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12.

231 00 - Základní běžný účet ÚSC 712 593,68 1 050 044,78

CELKEM 712 593,68 1 050 044,78

Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Rozdíl Kč

Ze státního rozpočtu 18 467,00 21 710,00 -3 243,00 -3 243,00

Od státních fondů

Celkem 18 467,00 21 710,00 -3 243,00 -3 243,00

UZ Označení účel. transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč

98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 467,00 17 199,00 1 268,00

98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 4 511,00 -4 511,00

Celkem ze státního rozp. 18 467,00 21 710,00 -3 243,00

Vyvěšeno:   28.6.2018

Sejmuto:

9.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu

6. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017

7. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017

7.1. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017

8. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017

9. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
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 Záp is  z  d í lč ího  přezkoumání  hospodaření  
obce  Pšánky, IČ 48146994 

 
V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 

znění pozdějších předpisů se vykonává přezkoumání hospodaření 

 za rok 2017 
 
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 2.10.2017 
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí. 
 
Místo provedení přezkoumání:  Obec Pšánky 
      Pšánky 10  
      503 15  Nechanice 
 
Přezkoumané období od 1.1.2017 do 2.10.2017 
 
Dílčí přezkoumání vykonali: 

-  kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

 Ing. Jana Minářová 

-  kontroloři: 

Ing. Vendula Hynková 
Zástupci za Obec: 

 Starostka obce od 1.5.2015 - Soňa Žižková  

 Účetní od 1.7.2017 - Iva Kubátová  

 Účetní obce do 30.6.2017 - Martina Pourová, DiS.  

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 28. 6. 2016. 

 
Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání 
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností 
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 
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A. Přezkoumané písemnosti  

 
Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Pšánky byly přezkoumány následující písemnosti: 

 
Bankovní výpis 

Obec má zřízeny tyto bankovní účty: 
- u ČNB, č. ú. 94-12611511/0710, zůstatek účtu k 31.8.2017 činí 326.995,67 Kč, vedený 
na účtu 231 
- u KB, č. ú. 37026511/0100, zůstatek účtu k 31.8.2017 činí 697.779,81 Kč, vedený na 
účtu 231 
- u KB, č. ú. 107-2987170217/0100 (spořící účet), zůstatek účtu k 31.7.2017 
činí 1.389.935,09 Kč (bankovní výpis pouze při pohybu na účtu) - vedený na účtu 244 
 
Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účty 231 (ZBÚ ÚSC) a 244 
(termínované vklady krátkodobé) uvedené v Rozvaze sestavené k 31.8.2017. 

 
Kniha došlých faktur 

Kniha došlých faktur je vedena v PC v programu POHODA. 
 
Kniha odeslaných faktur 

Kniha došlých faktur je vedena v PC v programu POHODA. 
 
Návrh rozpočtu 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl před schválením vhodným způsobem a po dobu 
stanovenou zákonem zveřejněn na fyzické i na elektronické úřední desce od 10.11.2016 
do 3.1.2017. 

 
Odměňování členů zastupitelstva 

Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce nových členů 
zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky. Výplata odměn za období leden až srpen 
2017, dle mzdových listů, byla provedena dle stanovení. 

 
Pokladní doklad 

Pokladní doklady za období červenec 2017 mají patřičné náležitosti, jsou doloženy 
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají 
pokladní evidencí. V základním účetnictví je o pokladně účtováno. 

 
Pokladní kniha (deník) 

Pokladní kniha je vedena v PC v programu Pohoda. 
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Rozpočtová opatření 
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními č. 1 - 4 schválenými  
v zastupitelstvu obce, resp. starostkou obce v rámci delegované pravomoci dne 9.2.,29.5., 
20.6. a 5.9.2017, jsou řádně chronologicky evidovány a číslovány. Rozpočtová opatření 
byla  zveřejněna na  úřední desce v zákonem stanoveném termínu. 

 
Rozpočtový výhled 

Zastupitelstvo obce schválilo dne 30.12.2016 nový rozpočtový výhled na období 2017 - 
2021. Na základě doporučení ověřovatelů  zastupitelstvo obce dne 27.9.2017 schválilo 
střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020. Rozpočtový výhled i návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu byl před schválením řádně zveřejněn na pevné  
i elektronické úřední desce.  

 
Rozvaha 

Rozvaha za měsíc srpen 2017 je sestavena. 
 
Schválený rozpočet 

Rozpočet na rok 2017 byl schválen v ZO dne 30.12.2016 jako schodkový ve výši příjmů 
1,036.100,- Kč a ve výši výdajů 1.526.500,- Kč. Schodek rozpočtového hospodaření ve 
výši 490.400,- Kč je kryt zůstatkem z minulých let. Závazným ukazatelem jsou stanoveny 
paragrafy. 
Do výkazu FIN 2-12 však byly zaneseny výdaje  ve výši 1,526.600,- Kč. Schválený 
rozpočet byl na stránkách obce dle čestného prohlášení starostky obce v zákonem 
stanoveném termínu. 

 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 

Příjmy obce byly posíleny k 31.8.2017 pouze o dotaci na přenesenou působnost ve výši 
38.533,36 Kč.  

 
Účetní doklad 

Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc červenec 2017. Doklady byly kontrolovány  
z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění 
podle rozpočtové skladby. 

 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

Byl předložen výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.8.2017. 
 
Výkaz zisku a ztráty 

Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.8.2017. Kontrolou vazby na výkaz pro 
hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových  
a výnosových účtů neodpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, 
rozpočtová skladba nebyla tedy dodržována. Jedná se o účtování v období před změnou 
účetní obce. Chyby budou odstraněny do konečného přezkoumání. 
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Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění 
jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy, 
resp. usnesení zastupitelstva obce ze dne 9.2., 29.5., 20.6.a 5.9.2017.  
Zastupitelstvo obce se nesešlo do tří měsíců dle zákona 128/2000 Sb., a to v období od 
9.2. do 29.5. 2017. 

 
Závěrečný účet 

Závěrečný účet obce za rok 2016 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce 
dne 20.6.2017. Před projednáním byl zveřejněn na úřední i elektronické desce obce od 
31.5. do 20.6.2017. Účetní závěrka obce byla také schválena v ZO dne 20.6.2017. 

 
 
B. Zjištění z dílčího přezkoumání 
 
Při dílčím přezkoumání hospodaření  obce Pšánky 
 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
  
 
C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  
 
při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 
 
 
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 
 

 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 § 3 odst. 1 - Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem 

účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. 
  
o Ve výkazu Rozvaha sestaveném k 31.12.2016 je vedena na účtu 052 (Poskytnuté 

zálohy na dlouhodobý hmotný majetek) částka 100.000,- Kč. Tato záloha však 
byla zúčtována daňovým dokladem - fakturou došlou dne 15.6.2016. Tato částka 
měla být přeúčtována na účet 042. 
 

            - Záloha byla zúčtována. (napraveno) 
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 § 30 odst. 1 - Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních 
soupisech. 
  
o Účet 052 - dle výkazu Rozvaha sestaveného k 31.12.2016 vykazuje zůstatek 

100.000,- Kč - tento zůstatek nebyl doložen inventurním soupisem. 
 

 - Tento nedostatek bude předmětem kontroly na konečném přezkoumání za rok 2017. 

(nenapraveno) 
 

 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků  územního celku nebyly zjištěny. 
  
o Kontrolou inventarizace za rok 2015 bylo zjištěno, že zůstatky účtů 079, 081 a 082 

vykázaných v Rozvaze k 31.12.2015, resp. na inventurních soupisech, nesouhlasí 
na odpisy v majetkovém programu 
 

 - Obec přijala opatření k zjištěnému nedostatku. 

Tyto odpisy budou srovnány v majetkovém programu a v účetnictví do 31.8.2017. 

Tento nedostatek bude předmětem kontroly na konečném přezkoumání za rok 2017. 

(nenapraveno) 
 

 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků  územního celku nebyly zjištěny. 
  
o Kontrolou inventurního soupisu účtu 042 - (nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek) a předložených příloh inventurního soupisu nelze zhodnotit, jaké akce se 
jednotlivé výdaje týkají. 
 

- Tento nedostatek bude předmětem kontroly na konečném přezkoumání za rok 2017. 

(nenapraveno) 
 

 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků  územního celku nebyly zjištěny. 
  
o Kontrolou inventarizace účtu 021 - stavby bylo zjištěno, že na tento účet byla v 

roce 2015 zaúčtována částka 3.776.314,79 Kč. Mělo se jednat o technické 
zhodnocení budovy č.p. 12. V této částce jsou ale chybně zahrnuty i náklady na 
pořízení jiných staveb, např. rybářského přístavu a dále sportoviště. Tato akce 
(technické zhodnocení budovy č.p. 12) dle sdělení starostky obce není ale stále 
dokončena a měla tedy zůstat ve stavu účtu 042. 
 

 - Obec přijala opatření k zjištěnému nedostatku. 

Tento nedostatek bude předmětem kontroly na konečném přezkoumání za rok 2017. 

(nenapraveno) 
 

 § 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. 
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o Kontrolou inventarizace účtu 042 bylo zjištěno, že bylo účtováno na položku 6121 
ve výši 3.852,- Kč o materiálu pro hasiče. Zároveň byl u tohoto výdaje nevhodně 
použit i oddíl a paragraf 3412 - péče o vzhled obce. Dále bylo chybně účtováno na 
položku 6121 o materiálu nakupovaném za účelem výstavby polyfunkčního domu. 
Mělo být účtováno do nákladů a následně provedení aktivace majetku.  
 

- Tento nedostatek bude předmětem kontroly na konečném přezkoumání za rok 2017. 

(nenapraveno) 
 

 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění 
pozdějších předpisů 

 § 3 odst. 1 písm. d) - Nebyla sestavena inventarizační zpráva. 
  
o Nebyla sestavena inventarizační zpráva. 

 

            - Inventarizační zpráva byla dodatečně vyhotovena dne 18.5.2017. (napraveno) 
 
 
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 
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 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Pšánky, IČ: 48146994 

za rok 2017 
  

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:  

- 2.10.2017 

- 7.5.2018 

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,  
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 

Místo provedení přezkoumání: Obec Pšánky 

Pšánky 10  

503 15  Nechanice 
Zástupci za Obec:  

- Soňa Žižková - Starostka obce  
- Iva Kubátová - účetní od 1.7.2017 

Přezkoumání vykonali: 
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 

Ing. Jana Minářová 
- kontroloři: 

Ing. Vendula Hynková 
 

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. 
vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017 

 
Předmět přezkoumání: 

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání 
hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností 
podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění 
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. 
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A. Přezkoumané písemnosti  
 

Při přezkoumání hospodaření  obce Pšánky  byly přezkoumány následující písemnosti: 
 

Bankovní výpis 
Obec má zřízeny tyto bankovní účty: 
- u ČNB, č. ú. 94-12611511/0710, zůstatek účtu k 31.12.2017 činí 364.681,31 Kč, vedený na 
účtu 231 
- u KB, č. ú. 37026511/0100, zůstatek účtu k 31.12.2017 činí 685.363,47 Kč, vedený na účtu 
231 
- u KB, č. ú. 107-2987170217/0100 (spořící účet), zůstatek účtu k 31.12.2017 
činí 1.390.004,59 Kč (bankovní výpis pouze při pohybu na účtu) - vedený na účtu 244 
 
Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účty 231 (ZBÚ ÚSC) a 244 
(termínované vklady krátkodobé) uvedené v Rozvaze sestavené k 31.8.2017. 
 
Darovací smlouvy 
Obec jako dárce uzavřela dne 1.9.2017 Darovací smlouvu s SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Pšánky na finanční dar ve výši 7.200,- Kč při příležitosti hasičské soutěže "O pohár 
starosty obce". Dar je určen na peněžité výhry pro účastníky soutěže. Tato částka byla obcí 
uhrazena v hotovosti dne 1.9.2017.  
 
Evidence majetku 
Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice  
v souladu s platnou účetní osnovou. 
 
Inventurní soupis majetku a závazků 
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017. Dále byly ověřeny inventurní 
soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované 
zůstatky souhlasí na tyto soupisy. Inventarizace je doložena inventarizační zprávou. 
Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace  
u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této 
oblasti. 
 
Kniha došlých faktur 
Kniha došlých faktur je vedena v PC v programu POHODA. 
 
Kniha odeslaných faktur 
Kniha došlých faktur je vedena v PC v programu POHODA. 
 
Návrh rozpočtu 
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl před schválením vhodným způsobem a po dobu 
stanovenou zákonem zveřejněn na fyzické i na elektronické úřední desce od 10.11.16 do 
3.1.2017. 
 
Odměňování členů zastupitelstva 
Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce nových členů zastupitelstva 
a nebyly zjištěny nedostatky. Výplata odměn za období leden až prosinec 2017, dle mzdových 
listů, byla provedena dle stanovení. 
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Pokladní doklad 
Pokladní doklady za období červenec a prosinec 2017 mají patřičné náležitosti, jsou doloženy 
paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní 
evidencí. V základním účetnictví je o pokladně účtováno. 
 
Pokladní kniha (deník) 
Pokladní kniha je vedena v PC v programu Pohoda. 
 
Rozpočtová opatření 
Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovým opatřením č. 1 schváleným v zastupitelstvu 
obce dne 9.2.2017 a dále rozpočtovými opatřeními č. 2-7 ze dne 21.4.,5.5.,7.8.,30.9.,31.10.  
a 31.12.2017, schválenými. starostkou obce v rámci delegované pravomoci. Jsou řádně 
chronologicky evidovány a číslovány. Rozpočtová opatření byla  zveřejněna na  úřední desce 
v zákonem stanoveném termínu. 
 
Rozpočtový výhled 
Zastupitelstvo obce schválilo dne 30.12.2016 nový rozpočtový výhled na období 2017 - 2021. 
Na základě doporučení ověřovatelů  zastupitelstvo obce dne 27.9.2017 schválilo střednědobý 
výhled rozpočtu na období 2018 - 2020. Rozpočtový výhled i návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu byl před schválením řádně zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce.  
 
Rozvaha 
Kontrolou rozvahy k 31.12.2017 nebyly zjištěny nedostatky, skutečnosti zachycené  
v zůstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením. Kontrolou ročních 
obratů účtů 401 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace zde proúčtované jsou v souladu  
s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy. Účet 403 vykazuje chybný 
zůstatek, protože byla z tohoto účtu odúčtována dotace na Polyfunkční dům ve výši  
1.200.000,- Kč. Viz. chyba inventarizace. 
 
Schválený rozpočet 
Rozpočet na rok 2017 byl schválen v ZO dne 30.12.2016 jako schodkový ve výši příjmů 
1,036.100,- Kč a ve výši výdajů 1.526.500,- Kč. Schodek rozpočtového hospodaření ve výši 
490.400,- Kč je kryt zůstatkem z minulých let. Závazným ukazatelem jsou stanoveny 
paragrafy. 
Do výkazu FIN 2-12 však byly zaneseny výdaje  ve výši 1,526.600,- Kč. Schválený rozpočet 
byl zveřejněn na stránkách obce v zákonem stanoveném termínu. 
 
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
Příjmy obce byly posíleny o tuto účelovou dotaci: 
- z KHK pod ÚZ 98071 na výdaje voleb do poslanecké sněmovny ve výši 18.467,- Kč. 
Výdaje činily 17.199,- Kč. Nevyčerpaná část dotace ve výši 1.268, Kč je vedena na účtu 374 
a byla vrácena při finančním vypořádání za rok 2017. 
 
Smlouvy nájemní 
Obec uzavřela dne 1.10.2017 Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem hostince v obci 
Pšánky. V dodatku nájemní smlouvy došlo k upřesnění plateb za služby spojené s nájmem. 
Jedná se o odběr pitné vody a za elektrickou energii. Odebraná voda bude placena na základě 
vystavené faktury obcí. Elektrická energie je placena obci měsíčně paušální částkou ve výši 
1.500,- Kč. 
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Účetní doklad 
Byly kontrolovány účetní doklady za měsíc červenec a prosinec 2017. Doklady byly 
kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování  
a zatřídění podle rozpočtové skladby, nedostatky zjištěny nebyly. 
 
Vnitřní předpis a směrnice 
Obec má zpracovány vnitroorganizační směrnice. 
Předmětem kontroly byla: 
- Směrnice k finanční kontrole s účinností od 1.7.2017 včetně podpisových vzorů 
- Směrnice k podrozvahovým účtům s účinností od 1.7.2017 
- Směrnice o Evidenci, účtování majetku s účinností od 1.7.2017 
 
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
Byl předložen výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.8. a 31.12.2017. 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.8. a 31.12.2017. Kontrolou vazby na výkaz 
pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových  
a výnosových účtů neodpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12, 
rozpočtová skladba nebyla tedy dodržována. Jedná se o účtování v období před změnou účetní 
obce. Chyby budou odstraněny do konečného přezkoumání. 
 
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých 
předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy, resp. usnesení 
zastupitelstva obce ze dne 30.12.2016, 9.2., 20.4.,29.5., 20.6.,5.9.,27.9.,14.11., 21.12.2017  
a 16.3.2018.  
 
Závěrečný účet 
Závěrečný účet obce za rok 2016 byl sestaven, projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 
20.6.2017. Před projednáním byl zveřejněn na úřední i elektronické desce obce od 31.5. do 
20.6.2017. Účetní závěrka obce byla také schválena v ZO dne 20.6.2017. 
 

  

 

B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání 

 
Při přezkoumání hospodaření obce Pšánky 
 
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění 
pozdějších předpisů 

 § 7 odst. 2 - Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle 
inventarizačních evidencí.  

o Kontrolou inventarizace účtu 403 bylo zjištěno, že nebyla řádně provedena 
inventarizace účtu 403. nebyla zjištěna skutečnost, že na tomto účtu má být 
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vedena dotace na Polyfunkční dům. Z účtu 403 byla přes účet 408 odúčtována 
dotace na projekt "Polyfunkční dům" ve výši 1.200.000,- Kč.  

 
 
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 

 

C. Plnění opatření 

 
Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných  

 
a)  při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 
 
 
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: 
 

 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění 
pozdějších předpisů 

 § 3 odst. 1 písm. d) - Nebyla sestavena inventarizační zpráva. 
  
o Nebyla sestavena inventarizační zpráva. 

 

            - Inventarizační zpráva byla dodatečně vyhotovena 18.5.2017. (napraveno) 
 

 Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
 § 3 odst. 1 - Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem 

účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. 
  
o Ve výkazu Rozvaha sestaveném k 31.12.2016 je vedena na účtu 052 (Poskytnuté 

zálohy na dlouhodobý hmotný majetek) částka 100.000,- Kč. Tato záloha však 
byla zúčtována daňovým dokladem - fakturou došlou dne 15.6.2016. Tato částka 
měla být přeúčtována na účet 042. 
 

            - Záloha byla zúčtována. (napraveno) 
 

 § 30 odst. 1 - Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních 
soupisech. 
  
o Účet 052 - dle výkazu Rozvaha sestaveného k 31.12.2016 vykazuje zůstatek 

100.000,- Kč - tento zůstatek nebyl doložen inventurním soupisem. 
 

            - Kontrolou inventarizace k 31.12.2017 bylo zjištěno, že se tento nedostatek již 

nevyskytuje.  (napraveno) 
 

 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků  územního celku nebyly zjištěny. 
  
o Kontrolou inventarizace účtu 021 - stavby bylo zjištěno, že na tento účet byla v 

roce 2015 zaúčtována částka 3.776.314,79 Kč. Mělo se jednat o technické 
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zhodnocení budovy č.p. 12. V této částce jsou ale chybně zahrnuty i náklady na 
pořízení jiných staveb, např. rybářského přístavu a dále sportoviště. Tato akce 
(technické zhodnocení budovy č.p. 12) dle sdělení starostky obce není ale stále 
dokončena a měla tedy zůstat ve stavu účtu 042. 
 

            - Obec přijala opatření k zjištěnému nedostatku. 

Kontrolou inventarizace bylo zjištěno, že se tento nedostatek již nevyskytuje. 

(napraveno) 
 

 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků  územního celku nebyly zjištěny. 
  
o Kontrolou inventarizace za rok 2015 bylo zjištěno, že zůstatky účtů 079, 081 a 082 

vykázaných v Rozvaze k 31.12.2015, resp. na inventurních soupisech, nesouhlasí 
na odpisy v majetkovém programu 
 

            - Obec přijala opatření k zjištěnému nedostatku. 

Kontrolou těchto účtů k 31.12.2017 bylo zjištěno, že se tento nedostatek již nevyskytuje. 

(napraveno) 
 

 § 30 odst. 1 a 4 - Skutečné stavy majetku a závazků  územního celku nebyly zjištěny. 
  
o Kontrolou inventurního soupisu účtu 042 - (nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek) a předložených příloh inventurního soupisu nelze zhodnotit, jaké akce se 
jednotlivé výdaje týkají. 
 

            - Kontrolou inventarizace k 31.12.2017 bylo zjištěno, že se tento nedostatek vyskytuje 

i v roce 2017 (nenapraveno) 
 

 § 4 odst. 8 - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví. 
  
o Kontrolou inventarizace účtu 042 bylo zjištěno, že bylo účtováno na položku 6121 

ve výši 3.852,- Kč o materiálu pro hasiče. Zároveň byl u tohoto výdaje nevhodně 
použit i oddíl a paragraf 3412 - péče o vzhled obce. Dále bylo chybně účtováno na 
položku 6121 o materiálu nakupovaném za účelem výstavby polyfunkčního domu. 
Mělo být účtováno do nákladů a následně provedení aktivace majetku.  
 

            - Kontrolou inventarizace k 31.12.2017 bylo zjištěno, že se tento nedostatek již 

nevyskytuje.  (napraveno) 
 
 
Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 
 
 
 
b) při dílčím přezkoumání 
 
 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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D. Závěr 
 
I. Při přezkoumání hospodaření  obce Pšánky za rok 2017  
 
byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 420/2004 sb.): 
 
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem 

 Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění 
pozdějších předpisů 

 § 7 odst. 2 - Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle 
inventarizačních evidencí.  
o Kontrolou inventarizace účtu 403 bylo zjištěno, že nebyla řádně provedena 

inventarizace účtu 403. nebyla zjištěna skutečnost, že na tomto účtu má být vedena 
dotace na Polyfunkční dům. Z účtu 403 byla přes účet 408 odúčtována dotace na 
projekt "Polyfunkční dům" ve výši 1.200.000,- Kč.  

 
 
byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 
420/2004 sb.): 
 
c5  

 neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání za předcházející roky 
 
 II. Při přezkoumání hospodaření  obce Pšánky za rok 2017 
 
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. 

  
 

III. Při přezkoumání hospodaření - obce Pšánky -  za rok 2017 

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,34 % 

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,89 % 

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % 

  

 

IV. Ověření poměru dluhu obce Pšánky k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky 

 

Ověřili jsme poměr dluhu obce Pšánky k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové 
roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru 
dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu 
upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak 
abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z předložených 
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Příloha č.1 

 

 

Vzorec výpočtu ověření poměru dluhu obce Pšánky k průměru jeho příjmů za poslední 

4 roky 

 

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 Kč

Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 Kč

Dlouhodobé úvěry 451 0,00 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 Kč

Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 Kč

Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 Kč

Dluh Celkem 0,00 Kč

Příjem v roce 2017

Příjem v roce 2016

Příjem v roce 2015

Příjem v roce 2014

Příjmy celkem 

Průměr příjmů za čtyři roky

Podíl dluhu k příjmům za 4 roky 

60% z průměru příjmů za 4 roky

Překročení v částce -881 959,05 Kč 0,00 Kč

Překročení v procentech -0,6 0%

0,00%

881 959,05 Kč

1 162 514,00 Kč

1 199 649,00 Kč

1 086 075,00 Kč

2 431 489,00 Kč

5 879 727,00 Kč

1 469 931,75 Kč

 

 

 

 

 

 











Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:03:57

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

Syntetický

účet

Číslo

položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 AKTIV      17 669 187,89     17 687 467,85      3 332 452,72     21 019 920,57   A CELKEM                                          

     15 512 886,48 A.        15 158 568,48      3 332 452,72     18 491 021,20    Stálá aktiva                                     

        143 684,00   I.         131 732,00         62 098,50        193 830,50    Dlouhodobý nehmotný majetek                      

    1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               

    2. 013 Software                                         

    3. 014 Ocenitelná práva                                 

    4. 015 Povolenky na emise a preferenční limity          

    5.          14 788,50         14 788,50018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               

        143 684,00    6.         131 732,00         47 310,00        179 042,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              

    7. 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          

    8. 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

    9. 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     

     14 752 202,48  II.      14 409 836,48      3 270 354,22     17 680 190,70    Dlouhodobý hmotný majetek                        

      1 405 852,89    1.       1 405 852,89                        1 405 852,89031 Pozemky                                          

    2. 032 Kulturní předměty                                

      9 217 792,80    3.       9 197 864,80      2 043 786,00     11 241 650,80021 Stavby                                           

        112 281,00    4.         113 093,00        358 135,00        471 228,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí

    5. 025 Pěstitelské celky trvalých porostů               

    6.         868 433,22        868 433,22028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 

    7. 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                

      3 916 275,79    8.       3 693 025,79                        3 693 025,79042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            

        100 000,00    9.                                                       052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

   10. 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       

        617 000,00 III.         617 000,00                          617 000,00    Dlouhodobý finanční majetek                      

    1. 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

    2. 062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   

    3. 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        

    4. 067 Dlouhodobé půjčky                                

    5. 068 Termínované vklady dlouhodobé                    

        617 000,00    6.         617 000,00                          617 000,00069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek              

    7. 043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek           

    8. 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 

  IV.  Dlouhodobé pohledávky

    1. 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

    2. 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       

    3. 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     

    4. 466 Dlouhodobé pohledávky z ručení                   

    5. 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky                    

    6. 471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        
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IČO: 48146994 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2017

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pšánky

Syntetický

účet

Číslo

položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

      2 156 301,41 B.         2 528 899,37                        2 528 899,37    Oběžná aktiva                                    

   I.  Zásoby

    1. 111 Pořízení materiálu                               

    2. 112 Materiál na skladě                               

    3. 119 Materiál na cestě                                

    4. 121 Nedokončená výroba                               

    5. 122 Polotovary vlastní výroby                        

    6. 123 Výrobky                                          

    7. 131 Pořízení zboží                                   

    8. 132 Zboží na skladě                                  

    9. 138 Zboží na cestě                                   

   10. 139 Ostatní zásoby                                   

         54 120,00  II.          82 538,00                           82 538,00    Krátkodobé pohledávky                            

    1.           3 945,00                            3 945,00311 Odběratelé                                       

    2. 312 Směnky k inkasu                                  

    3. 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry           

         54 120,00    4.          78 593,00                           78 593,00314 Krátkodobé poskytnuté zálohy                     

    5. 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti                

    6. 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

    7. 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů       

    8. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní               

    9. 335 Pohledávky za zaměstnanci                        

   10. 336 Sociální zabezpečení                             

   11. 337 Zdravotní pojištění                              

   12. 338 Důchodové spoření                                

   13. 341 Daň z příjmů                                     

   14. 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 

   15. 343 Daň z přidané hodnoty                            

   16. 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce

   17. 346 Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi

   18. 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi

   23. 361 Krátkodobé pohledávky z ručení                   

   24. 363 Pevné termínové operace a opce                   

   25. 369 Pohledávky z neukončených finančních operací     

   26. 365 Pohledávky z finančního zajištění                

   27. 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů                  

   28. 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        

   29. 375 Krátkodobé zprostředkování transferů             

   30. 381 Náklady příštích období                          

   31. 385 Příjmy příštích období                           

   32. 388 Dohadné účty aktivní                             

   33. 377 Ostatní krátkodobé pohledávky                    
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IČO: 48146994 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2017

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pšánky

Syntetický

účet

Číslo

položky Název položky

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

      2 102 181,41  III.       2 446 361,37                        2 446 361,37    Krátkodobý finanční majetek                      

    1. 251 Majetkové cenné papíry k obchodování             

    2. 253 Dluhové cenné papíry k obchodování               

    3. 256 Jiné cenné papíry                                

      1 389 587,73    4.       1 390 004,59                        1 390 004,59244 Termínované vklady krátkodobé                    

    5. 245 Jiné běžné účty                                  

    9. 241 Běžný účet                                       

        712 593,68   11.       1 050 044,78                        1 050 044,78231 Základní běžný účet územních samosprávných celků 

   12. 236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků    

   15. 263 Ceniny                                           

   16. 262 Peníze na cestě                                  

   17.           6 312,00                            6 312,00261 Pokladna                                         

FENIX, Výkaznictví 8.21.007 Strana 3 Tisk: 26.02.2018 10:12:27 



IČO: 48146994 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2017

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pšánky

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky
Syntetický

účet
Číslo

položky

 PASIV      17 669 187,89     17 687 467,85   A CELKEM                                          

 C.        17 278 305,51     17 264 548,85    Vlastní kapitál                                  

   I.      14 046 917,15     13 966 042,51    Jmění účetní jednotky a upravující položky       

    1.      10 956 397,46     10 955 882,46401 Jmění účetní jednotky                            

    3.       4 678 117,18      3 393 122,30403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku       

    4. 405 Kurzové rozdíly                                  

    5.      -1 587 597,49     -1 587 597,49406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody    

    6. 407 Jiné oceňovací rozdíly                           

    7.       1 204 635,24408 Opravy předcházejících účetních období           

  II.  Fondy účetní jednotky

    6. 419 Ostatní fondy                                    

 III.       3 231 388,36      3 298 506,34    Výsledek hospodaření                             

    1.         493 483,93         67 117,98    Výsledek hospodaření běžného účetního období     

    2. 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení      

    3.       2 737 904,43      3 231 388,36432 Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období

 D.           390 882,38        422 919,00    Cizí zdroje                                      

   I.  Rezervy

    1. 441 Rezervy                                          

  II.         315 600,00        315 600,00    Dlouhodobé závazky                               

    1. 451 Dlouhodobé úvěry                                 

    2. 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé    

    3. 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů          

    4.         315 600,00        315 600,00455 Dlouhodobé přijaté zálohy                        

    5. 456 Dlouhodobé závazky z ručení                      

    6. 457 Dlouhodobé směnky k úhradě                       

    7. 459 Ostatní dlouhodobé závazky                       

    8. 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery           

 III.          75 282,38        107 319,00    Krátkodobé závazky                               

    1. 281 Krátkodobé úvěry                                 

    2. 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)        

    3. 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů          

    4. 289 Jiné krátkodobé půjčky                           

    5.           9 926,38          6 006,00321 Dodavatelé                                       

    6. 322 Směnky k úhradě                                  

    7.             100,00324 Krátkodobé přijaté zálohy                        

    8. 325 Závazky z dělené správy                          

    9. 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé    

   10.           5 527,00          3 107,00331 Zaměstnanci                                      

   11. 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům                   

   12. 336 Sociální zabezpečení                             

   13.             538,00            538,00337 Zdravotní pojištění                              

   14. 338 Důchodové spoření                                

   15.          18 620,00341 Daň z příjmů                                     

   16.             660,00            660,00342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění

   17. 343 Daň z přidané hodnoty                            

   18. 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce   

   19. 347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím  

   20. 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím    
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IČO: 48146994 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavená k 31.12.2017

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pšánky

1 2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Název položky
Syntetický

účet
Číslo

položky

   27. 362 Krátkodobé závazky z ručení                      

   28. 363 Pevné termínové operace a opce                   

   29. 364 Závazky z neukončených finančních operací        

   30. 366 Závazky z finančního zajištění                   

   31. 368 Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů

   32.           4 511,00          1 268,00374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery           

   33. 375 Krátkodobé zprostředkování transferů             

   35. 383 Výdaje příštích období                           

   36. 384 Výnosy příštích období                           

   37.          54 120,00         77 020,00389 Dohadné účty pasivní                             

   38. 378 Ostatní krátkodobé závazky                       

Podpisový záznam:
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Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:04:03

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

Název položky
Číslo

položky

Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská

činnost

 A.           848 707,30                        1 175 831,94    NÁKLADY CELKEM                                   

  I.          843 544,50                        1 144 265,74   Náklady z činnosti                                

    1.         167 226,40                          101 088,90501 Spotřeba materiálu                               

    2.         124 140,94                          163 158,58502 Spotřeba energie                                 

    3.          21 248,00503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek        

    4. 504 Prodané zboží                                    

    5.         -30 972,00506 Aktivace dlouhodobého majetku                    

    6. 507 Aktivace oběžného majetku                        

    7. 508 Změna stavu zásob vlastní výroby                 

    8.          67 096,00                          146 684,00511 Opravy a udržování                               

    9.           3 184,00                            4 799,00512 Cestovné                                         

   10.           6 920,00                            9 090,70513 Náklady na reprezentaci                          

   11. 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb              

   12.          80 634,56                          146 361,56518 Ostatní služby                                   

   13.         100 564,00                          123 748,00521 Mzdové náklady                                   

   14.          14 857,00                            4 271,00524 Zákonné sociální pojištění                       

   15.             100,00525 Jiné sociální pojištění                          

   16. 527 Zákonné sociální náklady                         

   17. 528 Jiné sociální náklady                            

   18. 531 Daň silniční                                     

   19. 532 Daň z nemovitostí                                

   20. 538 Jiné daně a poplatky                             

   22.             100,00                              408,00541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                

   23.          30 000,00                                    542 Jiné pokuty a penále                             

   24.           1 689,00                           27 692,00543 Dary a jiná bezúplatná předání                   

   25. 544 Prodaný materiál                                 

   26. 547 Manka a škody                                    

   27. 548 Tvorba fondů                                     

   28.         197 518,00                          356 510,00551 Odpisy dlouhodobého majetku                      

   29. 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek              

   30. 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                

   31. 554 Prodané pozemky                                  

   32. 555 Tvorba a zúčtování rezerv                        

   33.          -1 147,40                                    556 Tvorba a zúčtování opravných položek             

   34. 557 Náklady z vyřazených pohledávek                  

   35.          41 483,00                           60 799,00558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku          

   36.           9 279,00                            9 279,00549 Ostatní náklady z činnosti                       

 II.  Finanční náklady

    1. 561 Prodané cenné papíry a podíly                    

    2. 562 Úroky                                            

    3. 563 Kurzové ztráty                                   

    4. 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou             

    5. 569 Ostatní finanční náklady                         
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IČO: 48146994 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2017

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pšánky

Název položky
Číslo

položky

Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská

činnost

 III.          18 551,80                           12 946,20   Náklady na transfery                              

    2.          18 551,80                           12 946,20572 Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 

 V.           -13 389,00                           18 620,00   Daň z příjmů                                      

    1.          18 620,00591 Daň z příjmů                                     

    2.         -13 389,00                                    595 Dodatečné odvody daně z příjmů                   
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IČO: 48146994 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

sestavený k 31.12.2017

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Obec Pšánky

Název položky
Číslo

položky

Syntetický

účet

1 2 3 4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Hlavní činnost
Hospodářská

činnost
Hlavní činnost

Hospodářská

činnost

 B.         1 342 191,23                        1 242 949,92    VÝNOSY CELKEM                                    

  I.          180 497,12                          199 858,40   Výnosy z činnosti                                 

    1. 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků               

    2.           2 154,12                           15 536,40602 Výnosy z prodeje služeb                          

    3.         154 664,00                          156 907,50603 Výnosy z pronájmu                                

    4. 604 Výnosy z prodaného zboží                         

    5. 605 Výnosy ze správních poplatků                     

    6.             700,00                              900,00606 Výnosy z místních poplatků                       

    8.          13 800,00                           13 300,00609 Jiné výnosy z vlastních výkonů                   

    9.           1 000,00641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení                

   10. 642 Jiné pokuty a penále                             

   11. 643 Výnosy z vyřazených pohledávek                   

   12. 644 Výnosy z prodeje materiálu                       

   13. 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

   14. 646 Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 

   15. 647 Výnosy z prodeje pozemků                         

   16. 648 Čerpání fondů                                    

   17.           9 179,00                           12 214,50649 Ostatní výnosy z činnosti                        

 II.            2 521,44                            2 044,86   Finanční výnosy                                   

    1. 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů         

    2.             947,44                              313,90662 Úroky                                            

    3. 663 Kurzové zisky                                    

    4. 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou              

    5.           1 574,00                            1 574,00665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku         

    6.             156,96669 Ostatní finanční výnosy                          

 IV.          217 367,11                          152 440,64   Výnosy z transferů                                

    2.         217 367,11                          152 440,64672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 

  V.          941 805,56                          888 606,02   Výnosy ze sdílených daní a poplatků               

    1.         235 861,32                          180 594,12681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob   

    2.         189 983,62                          162 522,82682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 

    3.         286 008,60                          330 085,15684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty         

    4. 685 Výnosy ze sdílených spotřebních daní             

    5.         226 886,86                          211 322,37686 Výnosy ze sdílených majetkových daní             

    6.           3 065,16                            4 081,56688 Výnosy ze sdílených daní a poplatků              

 C.    VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

    1.         480 094,93                           85 737,98    Výsledek hospodaření před zdaněním               

    2.         493 483,93                           67 117,98    Výsledek hospodaření běžného účetního období     

Podpisový záznam:
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

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

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

   Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10000 Kč za položku a dále pravidelně se

    opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti běžného roku

   (účetní služby) nejsou časově rozlišovány.

   Účetní jednotka v roce 2017 odepisuje majetek.

   Majetek a závazky jsou oceněny pořizovacími cenami. Pozemky jako historický majetek převedený na účetní

   jednotku v roce 1992 byly oceněny reprodukční pořizovací cenou dle platných předpisů v letech 1996 - 1997.
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky                                                          85 617,00          85 617,00

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901           4 804,00           4 804,00

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902          80 813,00          80 813,00

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909

P.II.  Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

    1.  Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      911

    2.  Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         912

    3.  Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                      913

    4.  Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                         914

    5.  Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       915

    6.  Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          916

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926

P.IV.  Další podmíněné pohledávky

    1.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        931

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        932

    3.  Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 933

    4.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 934

    5.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              939

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              941

    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      942

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      943

    9.  Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   944

   10.  Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   945

   11.  Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    947

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    948

P.V.   Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. 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
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

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.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   965

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   966

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968

P.VII.  Další podmíněné závazky

    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 kolaterálu                            976

    7.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

    8.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 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 říz. 985

   14.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986

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

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999          85 617,00          85 617,00
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

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

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

       A.6.  Informace podle § 19 odst.6 zákona
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

       B.1.  Informace podle § 66 odst.6

       B.2.  Informace podle § 66 odst.8

       B.3. Informace podle § 68 odst. 3
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období                                78 778,00

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti         1 284 994,88         145 878,11
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

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

       D.2. Celková výměra lesních 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 oceněným jiným způsobem

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným 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
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

C.I.7.      Na základě chybného účtování v předešlych letech, byla provedena oprava účtu 403        1 20        1 204 635,24 Kč

 - transfery na pořízení dl.maj.  

 Rozdíl zaúčtovám na účet 408 - opravy předcházejících období.  
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

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

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice
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 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

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

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice
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Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

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

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
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IČO : 48146994

Ostatní fondy

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

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

 Čerpání fonduG.III.

 Konečný stav fonduG.IV. 
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sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02
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Sídlo:  Nechanice
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IČO : 48146994

Stavby

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

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Stavby                                       G.          9 217 792,80      9 197 864,80      2 043 786,00     11 241 650,80

 Bytové domy a bytové jednotky                G.1.        2 482 123,50        503 982,00      2 986 105,50

 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.  

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       G.3.        4 266 322,40      1 847 551,90        456 577,00      2 304 128,90

 Komunikace a veřejné osvětlení               G.4.          223 400,90        178 436,90        121 153,00        299 589,90

 Jiné inženýrské sítě                         G.5.        2 673 407,40      2 473 115,40        462 944,00      2 936 059,40

 Ostatní stavby                               G.6.        2 054 662,10      2 216 637,10        499 130,00      2 715 767,10
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Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

Pozemky

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

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Pozemky                                      H.          1 405 852,89      1 405 852,89                        1 405 852,89

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemkyH.2.  

 Zahrady, pastviny, louky, rybníky            H.3.          201 792,40        201 792,40                          201 792,40

 Zastavěná plocha                             H.4.           28 089,25         28 089,25                           28 089,25

 Ostatní pozemky                              H.5.        1 175 971,24      1 175 971,24                        1 175 971,24
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       I.    Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ 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

FENIX, Výkaznictví 8.21.007 Strana 17 Tisk: 26.02.2018 10:12:27 



Příloha

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2018 11:24:02

Název účetní jednotky:  Obecní úřad Pšánky

Sídlo:  Nechanice

       503 15 Nechanice

 územní samosprávný celekPrávní forma:

Předmět činnosti:  správa a samospráva obce

IČO : 48146994

       K.    Doplňující informace k poskytnutým garancím

       K.1.    Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

       1       2 

 Celková výše     

     IČO DruhplněníVýšeDatumNominálníDatum 

     účetní dluhovéhoručitelem odplněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

   dlužníka  garancev daném rocev daném rocepohledávky   

       3 10987654 

       K.2.    Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

 IČO účetní   

  jednotky -  ní jednotky -Název účet

  věřitele  televěři

       1       2 

 Celková výše     

     IČO DruhplněníVýšeDatumNominálníDatum 

     účetní dluhovéhoručitelem odplněníplněníhodnotaposkytnutíní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíručitelemručitelemzajištěnégaranceníkadluž

   dlužníka  garancev daném rocev daném rocepohledávky   

       3 10987654 
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       L.    Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

  Základní        údaje

fázeStavební   Dodavatel  

    Datum 

   Projekt RokRokIČObchodní firma uzavřeníDruh

ukončenízahájení    smlouvyprojektu

      1 7654 32

  majetkuna pořízenívynaloženéVýdajeOcenění

      pořizovaného

   Projekt  Celkemt-1t-2t-3t-4majetku dle

      smlouvy

      1  1312111098

      upnostPlatby za dost

v tom: v tom: v tom:   

Výdaje na Výdaje na Výdaje na   

   Projekt pořízenít-2pořízenít-3pořízenít-4KonecPočátek

majetku majetku majetku   

      1 2120191817161514

 zadavateleplněníplatby       aDalší upnostPlatby za dost

     Výdaje nav tom: 

     pořízeníVýdaje na 

   Projekt Celkemt-1t-2t-3t-4majetkupořízenít-1

     celkemmajetku 

      1 2928272625242322

Podpisový záznam:
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