
pŘíLoHA
úzerrltHí snmospRÁvnÉ cÉtry, sVAZKy oací, ReeIoruÁlruí nnoy ReetoruŮ souoRŽtvosrt

Sdrr.ržení obci Homilidečska; Ěo §2334743; 756 12 Horní Lideě 292

zatím neuňeno
přédmět činnosli:

sestavena k31j22013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestave ní: 6.2.Ň1 4 v B9:8

úóetní jednotka pokačuje v následujícím úěetrím období ve své činnosti, nedoŠlo ke změnám metodY z duvodu ukoněení
činnosti.

A2. lnforma§e @le § 7 odsL 4 zákona

účetní metody byly měněny v.névaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zjn. Prováděcí vyhlášky k zákonu o

účetrricfuí e. +t oizoos sb. A ČÚS č. 705-708.

Oceňování a vykazování:
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40tis Kč.
Drobný dlouhodobý nehmoťrý majetek- v pořizovací ceně od 7 do 60tis Kč,
Změny způsobů oceňování nenastaly,
pra rÓ*Ža6 pokačuje účeťrí jednotka v rovnoměmém způsobu odepisování. O odpisech UJ účfuje jednou rďně a to k

31.12,2a13.
pň účtování na devizouých účtech se ÚJ řídí kuzem ČNB. Kuaové rozdíly jsou vypořádány k31.12.2013.
Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou určuje směmice č. 112012.

Aí. lnformace podle § 7 odst. 3 zákona

A3. lniormace podle § 7 odsí 5 zákona



A.4. lníormace po{le § 7 odst 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahov,.ých účtů

PoLoZKA
SU

ÚČETNÍ OBDOBi
)íslo Název sĚžNe M|NULÉ

P.l. r'taiď€* tič€{nl jednotky 1&ZcI,u í40 ?B7,§

1, Jiný drobný dlouhodobý nehířlctrÝ majetek 901

2, Jiný drobrý dlouhodobý hmotný majetet( 902 4 006,0t 4 006,0c

3. Ost]atní majetek 903 136 731,0{ 136 731,00

P,ll. Vyřazené pohledávky a záÝazky 0,fl o.fi

1. $řazené pohledávky 911

2.wwenézávazry 912

P.lll, Podmlněné pohledávky z důvodu užlvánl rnaFfl<u jlnou osobou o,íx q0(

1. Krátk.podm. pohl,z důVodu úpl.uží\Éní majetku jinou osobou 921

2, Dlouh.pdm.pohled.z důvodu úpl.užívánl majetku iin-osobou 922

3. Kr.podm-pohl.z důvodu užíV.maj.i.o§obou na zák|-sm|.o výp, 923

4. Dl,podm,pohl,z dťNodu užív.maj.j,o§obou na ákl.sml.o výp. 924

5. Krátk.podm.pohl,z dwodu UžíVání majetku j,osobou z j.důý, ort

6, Dlouh.podm,pohl,z dlnťodu užívání majetku j.o§obou z j,dův, 926

P,lV. Dalšl podmlněné pohlédávky a o§ffinl podmlněná aktiva 3 876 6gl,& 3 751 3í9,8(

1 . Krátk. podmín. pohledávky ze sml W o prodeji dlouh. majetku 931

2. Dtouh.podmín.pohledáVlq ze §mlw o prodeii dlouh.majetku 932

3. KÉkodobé podmíněné pohledávky Z jinýcti smlw 933

4. Dlouhodobé pdmínéné pohledávkyz jirÝch smlw 934

5, Krák.podm.pohledávlq z náďrojů spolufin.ze zahfaničí 939 3 751 319,8(

5. Dlouh. podmín.pohledávky z násirojů spolufin.ze zahraniěí 941 3 751 319,8C

7. Krátkodobé podmín. pohledávlq/ze \ráahu kjiným zd.ojům 942

8, Douhodobé podmín. pohlědáVliy ze vžahu k jirrým zdrojům 943 1253T4,u

9. Krátkodobé podmín.úhrady pohtedávek z přijatých zajištění 94
10. Dloutpdobé @mín.úhrady pohledávek z přijatých zaji§ění %5

1 1, Kr,podmtn. pohledáVlq ze soud.sporů,správ. řízení a }, říz. 947

1 2, D,@mln.pohledáVky ze saud.sporů,správ,řízenl a j,říz, 9€
13. ffiatni krátkodoM podmínéná atdiva 94§)

14. osánl dlouhodobá @míněná aKiva 951

P.v, Podín|něrézávazky, dúvodu užIvánl cizího ]í6iéku 0,(x 0,fi

1, Krákodobé podminěrÉ záraá§! zleasingových smlw 961

2. Douhodobé podmíněné áVazky z leasingpvých smlw %2

3, Krátkpodm.záV-Z důVodu úp,užtvání oiz.ríEj.na áklj.důV. 963

4. Dl-podm,áv"z dwodu úpl.{žfuání cizmaj.na áklj-dLi odu s4
5. Kr.podm.áv.z dťvodu užlvání ciz.maj,na zákl.sm|.o výpůj. 965

6. Dl.podm.áV.z dwodu užívání ciz.maj.na zákl.sm|-o Výpůj. 966

7. Kr.@m.áv.Z dťrvodu ržfiání cž.ríEj.rEbo j.ďgz.z i,d 967

8. Dl.podm.áV.z důVodu užIvánt ciz.maj.r€bo j.převz.z j.d. 968

P.Vl. Dalšl podmtlĚné ávazkya o§ffinl podmlněná pásiva 0,0( ů,ď

1 . Krátk. @míněné záÝazkY re sml:N o pořízenl dlouh. ma.ietku 971

2. Dlouh. podmtněné závaá{y ze smlw o pořízení dlouh,majetku 972

3. Kratkodobé podmíněné áVazkyz jiných smlw 973

4. Dlouhodobe podmlněné ávazky z jiných smlw 974

5, Krátk.pdmíněné závazky z nástrqů §poluíin,ze zahraničl 07§

6. Dlouh. podm{něné zátJ,ááry z rÉstrojů spolufín,ze áhraničí

7, Kí. podm.áv.Wpl.z,práV.É.a dal.čin. moci zák.,Výk.,soud. 978

8. Dl.podm.áV.Wpl.z.píáV.př.a dal.čin.moci ák,V}?k.,soud- o7o

9. Krátkodobé podmlŘÉávaž<y z poslq4nutých Zajiš€nl 981

10. Dlourlcdobé podmiíĚné áYazky z posMnuÝch zaji§ěnl 982

1 1. Rl.@mín.ávazky ze soud.sporů,spráV. řízení a jin.řízenl 983

12. Dl. podmín.ávazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin. řízení 984

13. Gatni klátkodobó podmíněná pasiva 985

14. oďatnl dlouhodoM podmíněná pasiva 986

P.Vll. Vyíovnávacl účty 4fi7430,& 3892(Eq&

!. !ýrovnávacl rlóet k podrozvaho\^im &tům mo 4 017 €0,8{ 3 8s2 056,8{



A.5. lníormace podle § 18 odst í pism. c} ákona

čsto
položky

Název polož(y
ÚČElNÍOBDOBÍ

. BEZNE M|NULE

1 §p.áv.pojistnéro na soc.zab€zp.a pňsp. na ď.politiku.zarrĚď. 3 150,cK 5 04tl,fr

2 Šdatre xvaa<y rebjného Zdravofilho pojiš€ní 1 350,0( 2 160,0t

a rvioouane oanove nedopattr u mísirĚ příslŇ-finanč.orgánů



A.6. lnbrmace podle § í9 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v ÚČetní závěrce a pňtom mají

vliv na finanění situaci účetní jednotky

A.7. lnformace podle § í9 odst. 5 plsm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěr(y nejsou známy informace o nejistých podmínkách asituacích nezobrazených v ÚČetnÍ

závěrca s vlivem na finanční situaci účetní jednotlry-

A.8. tnformacc podle § 66 odst. 6

A.9. lníormace podle § 66 odst 8

Tyto informace se nerztahují k právní íormě účetní jednotl<y,



C. DoplňuJící informace k položkám rozvahy "C.l,í"'a "C,1,3"'

čtsto
položky Název položhy

úósrí{íoBDoeí
eEžNÉ trltNuÉ

c.í zvýsŘavu transterů na pořtz.dlouh.maj.za běžtlč,období 1 136 ffi2,fi

sníž.ďavu trar§férů na poríz.dlouh.maj.ve Věc.a čas,sowis|,



D.1- lníormace o individuálním re&renčním množství mléka

Hodnota: 0,00

ÚJ nemá náplň

D.2. lníormace o individuálni produkěni kvótě

Hodnota: 0,00

ÚJ nemá náplň

D.3. lnformace o individuálním limitu prémiových práv

Hodnota: 0,00

ÚJ nemá náplň

D.4.lnbrmace oiiných obdobných kvótách a limitech

Hodnota: 0,00

UJ nemá náplň

D.5. početiednoffivých věcí a souboni maietku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

ÚJ nemá ve vlastnictví sbírlcy muzejní a galerijní hodnoty.

D.6. Celková v;ýměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

ÚJ nemá ve vlastnictví žádné lesní pozemky s lesním porostem,

D.7, Výše ocenění lesnich porostů

Hodnota: 0,00

D.8. Ocerrění tesních porostů jiným způsobem

Hodnota: 0,00

ÚJ nemá žádné lesni porosty.



E.l. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace

Al1,8. cyklostezka &V-V ??6951,?o

FJ'r§ lzákonnépojištěníč,tyň<olky
20722,70



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

Doplňující infurmace

479975,ú
ňtll:. 

-lfinanční 
dar MAS HL - 449.975,-

trarrsfer obci Homí Lidď - 25.000,-

3 266 €1,52
pFrspěvky od obcí - 2.145,300,-
bnsbevtý od obcí na výrobu DVD Večerníěky _ 161.750,_
finanční dary - M9.975,,
rozpuštění poměnre čáďi dotace -323.1*,52
aot;ar* pótoz*" t nev dotaci na hasiěskou technikr - 186.300,-



E.3. Doplňujíci iníormace k po|ožkám přehledu o peněžnich tocích

Doplňujicí informace



E.4. Doplňu|ici lnfurmace k pdožkám přehledu o změnácťr vla§tního kapitálu

Doplňující iníormac€



F. í}optňu|íGí iníormacc k fundům účetní jédnotlry

PoLož K A BžNEUcETNl
oBDoBí

;tsto Název

G.l. Počátečnl sbvfoídu k í,1. 0,0(

G.ll. TVorbafondu q0(

1. Přeq^ky hospodaFreníz minulýci l€t

2. Př[rny běž. roku, Keré nejsou určeny k Využiti V běž.rooé

3§revoó/ proďledků z rozpočtu během roku do tlč.pen€,íondů

4, o6btní tvorba fondu

e,.ln-Epanr ronau o,il

G,lV. Konečnýstavfondu o,0(



PoLoZKA
ÚČETNÍ OBDOBi

BÉžNĚ
MINULE

)ísb Název BRUTTO KoREKcE NETTO

G. s]bvby o,{x 0,fl 0,0( o,0(

G.1. Bytové dorrrya bytovéjednow

G.2, E}r.tdovy pro služry oryvatel§tvu

G.3. Jiné rEbytovédornya neq^ovéjednotky

G,4, Komunikace a Veřejné os\ětlenl

G.5. Jiné inžerÝrské sítě

G.6. ostatníďavby

PoLoŽKA
účETNi OBDoBi

BĚžNE
M|NULE

)íslo Název BRUTTo KoREKcE NETTo

H. Pozemky o,fi 0,fl o,(x 0,(x

H.1, stavebnípozemky

H.2. Le§ní pozemlíy

H-3. Zahrady, pastviny, lou}(y, rybntlq

H.4. Zastavěná plocha

H.5. ostatní pozemky



císlo
polóžl(ý

Název položlť
účrrNíoaDogi

BEžNÉ M|NULÉ

l. },láklady z přecsněnl r€álnou hodnotou o,fi o,fi

1.1. Náktz pmcenení reál.hodnotou maj.uíč.k prodeji podle § 64,

la o§tatní rÉklady z ďecenění reálnou hodrDtou



čsto
položlry

Název položlq
účErNiOBDoBí

BĚžNÉ MINULÉ

J. \íýrcy z přeceněnl í€álnou hodnoiou 0,q o,fi

l1 wnosvz precerení reál.hodnotou maj.uč.k prod, podle §64.

J.2, o§tatní výnosyz přecérĚní reálnou hodnotou



K. í}oplňu|ící iníormace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

čtsto
položlq

Název položqy
účrrNíoeDosí

BEžNÉ M|NULE

K. oce'lěnl dlouhodobého rmjetku určerÉho * přodéji 0,0( 0,fi

K,1 Ocené"i dlouh:rehmJTlajetku-"róerÉko k prodeji podle § 64

K.2 ocerÉni dlouh.hmot.ma.ietku určeného k prodeji podle § 64,

odesláno ane: 1X 1 tfily Razitko: Podpis vedouclho účetní jednotky:

§DŘ{iť§,ryJ O8Cí tx
,!OÉ|f,/rOL/DECSKÁ y'. t

s(r s|dlen^ '//,lÚ'Zn
756 12 Horní l_icleč - Oťí


