Licence: DFZU

XCRGUPXA / PYB (08022022 / 08022022)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 9 / 2022
IČO:
Název:

00252816
obec Roudná

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2022
Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Roudná 46

ulice, č.p.

obec

Roudná

obec

PSČ, pošta 392 01

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační 00252816
číslo

hlavní
činnost

právní
forma

vedlejší
činnost

obec

zřizovatel

CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon

všeobecné činnosti veřejné správy

Razítko účetní jednotky
381520016

fax
e-mail

obec@obecroudna.cz

WWW
stránky

www.obecroudna.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Renata Capouchová

Eva Kropáčková

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.10.2022, 17h48m40s
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A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této
činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení pouze ve
smyslu novelizace vyhlášky 410/2009 Sb. a českých účetních standardů. Způsoby oceňování jsou shodné jako v minulém účetním
období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro některé vybrané účetní jednotky, českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických pokynů Krajského úřadu Jihočeského
kraje.
Informace o použitých účetních metodách účetní jednotky:
1) Účetní a finanční výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
2) Součástí ocenění dlouhodobého majetku jsou i úroky z úvěrů a půjček přijatých na pořízení dlouhodobého majetku či jeho technické
zhodnocení, a to pouze úroky účtované do data uvedení dlouhodobého majetku do užívání či do okamžiku uvedení technického
zhodnocení dlouhodobého majetku do stavu způsobilého k užívání. Dále jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku i výdaje
související se zajištěním financování a administrací přijatých transferů podle českého účetního standardu č. 703 a žádostí o poskytnutí
těchto transferů určených na financování pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných činností.
3) Účetní jednotka zahrnuje do ocenění vlastními náklady dlouhodobého majetku pořizovaného ve vlastní režii účetní jednotky pouze
přímé náklady, nepřímé náklady se nezahrnují.
4) Účetní jednotka oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou, který má pořizovací cenu vyšší než 40.000,- Kč.
5) Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý majetek v souladu s českým účetním standardem č. 708. O odpisech se účtuje měsíčně.
6) O zásobách se účtuje způsobem A.
7) Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám v souladu vyhláškou č. 410/2009 Sb., které jsou účtovány průběžně během
účetního období. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.
8) Časově se nerozlišují nevýznamné částky v hodnotě do 20.000,- Kč za položku, pravidelně se opakující platby a vyúčtování služeb
nakupovaných a určených k přefakturaci. Vždy je časově rozlišována spotřeba energií, nájemné a dotace a transfery poskytnuté na
více období.
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo

Podrozvahový

položky Název položky

P.I.

účet

Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

1 538 468,89

1 408 393,53

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

18 724,25

18 724,25

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

1 511 144,64

1 381 069,28

3. Vyřazené pohledávky

905

8 600,00

8 600,00

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. Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

923

4. Dlouhod. podmíněné pohled.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 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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

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.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. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní

978

8. Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. 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
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo

Podrozvahový

položky Název položky

účet

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

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

6 727 815,40

3 409 815,40

6 727 815,40

3 409 815,40

8 266 284,29

4 818 208,93

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána ve veřejném rejstříku.
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, z nichž by vyplývaly jakékoliv
důsledky a ekonomické dopady.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6
Neexistují žádné převody vlastnictví podané návrhem na vklad do katastru nemovitostí, které k datu sestavení závěrky nebyly do
katastru zapsány.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu B.2. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3
0.00

Ve sledovaném období nebylo prováděno vzájemné zúčtování, které by bylo informačně významné.
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Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

804 909,28

MINULÉ

680 000,00

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

507 899,05

644 988,80

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00

Účetní jednotka má ve své evidenci 2 věci, které byly oceněny podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Seznam tohoto majetku:
1) socha sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka) - evidováno na položce A.II.3. Rozvahy
2) socha světce - evidováno na položce A.II.2. Rozvahy
3) poloreliéf J. V. Dušek - T. G. Masaryk - bronz - evidováno na položce A.II.2. Rozvahy

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 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
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce

Doplňující informace

Částka

A.I.5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro
účtování tohoto majetku.

7 000,00

A.II.6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: účetní jednotka rozhodla o zachování dolní hranice pro
účtování tohoto majetku.

3 000,00

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

Doplňující informace

Částka

A.I.2.

Spotřeba energie - uvedená část těchto nákladů je časově rozlišená spotřeba energií (elektrická
energie, vodné a stočné). O časovém rozlišení je dle vnitřní směrnice účtováno v okamžiku uhrazení
zálohy na spotřebu energií.

316 004,11

B.I.2.

Výnosy z prodeje služeb - uvedená část těchto výnosů je časově rozlišená spotřeba energií (vodné a
stočné), která je přeúčtovávaná nájemci místní prodejny, jejíž vlastníkem je obec Roudná. Účetní
jednotka hradí zálohy na odběr těchto energií a současně inkasuje zálohy na spotřebu energií od
nájemce prodejny.

500,00

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

Doplňující informace

Částka

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

F.

Doplňující informace

Částka

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

Položka
Číslo Název
G.I.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

Číslo

BĚŽNÉ

položky Název položky

BRUTTO

MINULÉ

KOREKCE

NETTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

96 707 607,47

23 640 727,00

73 066 880,47

68 602 688,45

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

29 889 656,06

2 651 454,00

27 238 202,06

25 930 362,76

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

10 440 183,82

4 869 434,00

5 570 749,82

5 423 524,57

G.5.

Jiné inženýrské sítě

53 018 635,54

15 549 161,00

37 469 474,54

35 236 987,87

G.6.

Ostatní stavby

3 359 132,05

570 678,00

2 788 454,05

2 011 813,25

H.

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

Číslo

BĚŽNÉ

položky Název položky

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

BRUTTO

MINULÉ

KOREKCE

NETTO

3 420 113,60

3 420 113,60

3 280 315,08

307 812,17

307 812,17

307 812,17

5 234,77

5 234,77

10 494,89

268 534,78

268 534,78

268 534,78

2 442 424,95

2 442 424,95

2 284 504,95

396 106,93

396 106,93

408 968,29

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

17 304,00

I.1.

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

17 304,00

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky

BĚŽNÉ

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

MINULÉ

* Konec sestavy *
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