
Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2021 18:31:10

Název účetní jednotky:  Obec Třebešov

Sídlo:  Třebešov

       Třebešov

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00579262

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

   Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu

    ukončení činnosti.

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

   Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,

   především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2012.

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

   1. Oceňování a vykazování

   Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;

   Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč

   Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1,- Kč do 60 tis. Kč

   Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2020 nebyl

   pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

   Cenné papíry a majetkové účasti: pořizovací cena.

   Účetní jednotka  nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

   Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou byly oceněny na základě kvalifikovaného odhadu, pokud

   není uvedena cena ve smlouvě.

   Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2020 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708, pokud

   byl.

   Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a

   administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou pořizovacím nákladem do doby nabytí právní moci

   kolaudačního rozhodnutí nebo předání majetku do užívání.

   Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1.

   2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.

   3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS

   708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky a hodnotově významné odchylky od příloh

   ČÚS 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28.)

   4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2019 nebyly

   realizovány v cizí měně.

   5. O peněžních fondech nebylo v r. 2020 účtováno.

   6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je

   jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 50 tis. Kč. U reálné

   hodnoty se jedná o rozdíl ceny účetní a reálné.

   7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka

   jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 5 tis. Kč s

   výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje

   pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Mezi tyto patří i platby za separovaný

   odpad od firmy EKO-KOM.

   8. V r. 2020 nebyla zapsána věcná břemena oprávněná (obec má právo věcného břemene na pozemku jiného

   vlastníka),ale byl podán návrh na vklad na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Povodí Labe

   par.č. 152/12 a č. 3111 Kú Třebešov pro zprovoznění kanalizace pro lokalitu ZTV1.
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       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                                                       2 849 166,77       2 680 909,66

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902         355 719,66         187 462,55

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905          87 011,62          87 011,62

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909       2 406 435,49       2 406 435,49

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            479 816,00

    1.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    951

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       952
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Pod

rozvahový

účet

    3.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      953

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         954

    5.  Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            955         479 816,00

    6.  Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               956

P.VI.  Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                           324 000,00

    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                           324 000,00

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                   106 460,00         106 460,00

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992         106 460,00         106 460,00

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999       3 435 442,77       2 463 369,66
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       A.5.  Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
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       A.6.  Informace podle § 19 odst.6 zákona

   K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv

   na finanční situaci účetní jednotky.
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       B.1.  Informace podle § 66 odst.6

       B.2.  Informace podle § 66 odst.8

       B.3. Informace podle § 68 odst. 3
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       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           1 229 816,00       1 460 333,00

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti            59 603,08          75 087,20
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       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

   60 702,00

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

   3 460 014,00 Kč

       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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       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

A.I.3.      Účet 21 - změna stavu se týká zařazení zkouladovaných investic - komunikace ZTV1        3 73        3 737 084,24 Kč

 1.755.930,49 Kč, kanalizace ZTV1 1.248.353,12 Kč a zařazení stavby  

 dětského a workoutového hřiště 732.800,63 Kč  

A.I.4.      účet 022 - změna stavu se týká zařazení do užívání Automobilu Ford Transit pro            99          994 204,00 Kč

 SDH (dotace MV 450.000,- Kč, KHK 300.000,-Kč)  

C.I.3.      účet 403 - změna stavu se týká přijatých dotací na auto SDH - MV 450.000,- Kč a         1 22        1 229 816,00 Kč

 KHK 300.000,-Kč a nepřijaté dotace na dětské a workoutové hřiště  

 od MMR ve výši 479.816,- Kč. Transfery jsou již rozpouštěny se  

 zařazeným majetkem, ale nevypořádány.  
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       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

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

K položce Doplňující informace Částka
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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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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2021 18:31:10

Název účetní jednotky:  Obec Třebešov

Sídlo:  Třebešov

       Třebešov

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00579262

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.         21 795 687,89     25 097 676,13      5 446 368,35     30 544 044,48

 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.  

 Budovy pro služby obyvatelstvu               G.2.        4 697 882,60      4 612 370,60      1 668 907,00      6 281 277,60

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       G.3.          390 409,00        372 277,00        270 852,00        643 129,00

 Komunikace a veřejné osvětlení               G.4.        8 762 993,37     10 275 266,86      2 529 912,35     12 805 179,21

 Jiné inženýrské sítě                         G.5.          664 828,00      1 930 758,12        178 084,00      2 108 842,12

 Ostatní stavby                               G.6.        7 279 574,92      7 907 003,55        798 613,00      8 705 616,55
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2021 18:31:10

Název účetní jednotky:  Obec Třebešov

Sídlo:  Třebešov

       Třebešov

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00579262

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.          3 581 003,38      3 593 929,38                        3 593 929,38

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemky                                H.2.        1 433 355,68      1 433 355,68                        1 433 355,68

 Zahrady, pastviny, louky, rybníky            H.3.          388 701,40        389 216,40                          389 216,40

 Zastavěná plocha                             H.4.        1 745 163,90      1 745 163,90                        1 745 163,90

 Ostatní pozemky                              H.5.           13 782,40         26 193,40                           26 193,40
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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2021 18:31:10

Název účetní jednotky:  Obec Třebešov

Sídlo:  Třebešov

       Třebešov

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00579262

       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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Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2021 18:31:10

Název účetní jednotky:  Obec Třebešov

Sídlo:  Třebešov

       Třebešov

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00579262

       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

Podpisový záznam:
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Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Název účetní jednotky:  Obec Třebešov

Sídlo:  Třebešov

       Třebešov

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00579262

Sestaveno k 31.12.2020

Okamžik sestavení: 7.1.2021 16:08:35

Šedová Renata, ou-trebesov@seznam.cz, 494384204

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky

Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky

Část I: Přehled účetních jednotek

 

      IČO společnost  )(  obchodníjednotkyNázev    účetní

        

 Vliv na řízenía řízeníVliv n

celku   státunsolidačníhodo dílčího kopro   zahrnutíKritériaa ovládánídánía ovlá

     (1=ovládaná o.ený v%)(vyjádř

KonsolidovanáCelkovéCelkovéVýše cizíchVýše netto2=podstatný v.  

účetní závěrkavýnosynákladyzdrojůaktiv3=společný vl.NepřímýPřímý

1 = ano    4=nevýznamný  

0 = ne    5=konkurz)  

 amnosti podleHladina  význl naPodí

 onsolidační§ 22 odst.1 kdnímzákla

 y  státuvyhlášktálukapi

   ený v%)(vyjádř

     

 ZávazkyPohledávkyNepřímýPřímý

     

60882794      Vodovodní svaz Císařská studánka

                0                                                                                         3                                       7,69 

                     7,37

70857113      Svazek obcí Dolní Bělá

                0                                                                                         3                                      20,00 

                    20,00

71208810      Mikroregion Rychnovsko

                0                                                                                         4                                       3,33 

                     3,33
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Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

IČO: 00579262 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Obec Třebešov Sestaveno k 31.12.2020 

Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, uvedených v Části I

      IČO    společnost  )(  obchodníjednotkyúčetníNázev

Podíl na   

základnímVliv na řízení  

kapitálu  -a ovládání -spoluvlastníkajednotky     -účetníNázevIČO -

spoluvlastníkaspoluvlastníkaspolečnost  )(  obchodní spoluvlastníka

(vyjádřený v%)(vyjádřený v%)  
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Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

IČO: 00579262 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Obec Třebešov Sestaveno k 31.12.2020 

Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí

      IČO  Podíl na jmění

    - člena  člena svazku

   dobrovol.  v dobrovolném

     svazku  svazku obcí

     obcí  (vyjádřený v %)

Podpisový záznam:
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Údaje o poskytnutých garancích

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2021 18:32:21

Název účetní jednotky:  Obec Třebešov

Sídlo:  Třebešov

       Třebešov

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00579262

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:

Šedova Renata, sedova@licno.cz, 494384204

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

     IČO  pohledávkyzajištěnéHodnota  

     účetní     Datumní jednotky -Název účet

  jednotky -  úrokjistinacelkemposkytnutítelevěři

  věřitele     garance  

       1   6b6a652 

 Celková výšev daném roceručitelemVýše plnění  

     IČO Druhplnění   Datum 

     účetní dluhovéhoručitelem od   plněníní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíúrokjistinacelkemručitelemníkadluž

   dlužníka  garance   v daném roce  

      3 1098b8a874 

 

      t ručeníPředmě

11
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IČO: 00579262 Údaje o poskytnutých garancích (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Obec Třebešov sestavený k 31.12.2020 

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

     IČO  pohledávkyzajištěnéHodnota  

     účetní     Datumní jednotky -Název účet

  jednotky -  úrokjistinacelkemposkytnutítelevěři

  věřitele     garance  

       1   6b6a652 

 Celková výšev daném roceručitelemVýše plnění  

     IČO Druhplnění   Datum 

     účetní dluhovéhoručitelem od   plněníní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíúrokjistinacelkemručitelemníkadluž

   dlužníka  garance   v daném roce  

      3 1098b8a874 

 

      t ručeníPředmě

11

Podpisový záznam:
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2021 18:32:37

Název účetní jednotky:  Obec Třebešov

Sídlo:  Třebešov

       Třebešov

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00579262

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:

Šedová Renata, sedova@licno.cz, 494384204

  Základní        údaje

fázeStavební   Dodavatel  

    Datum 

   Projekt RokRokIČOnázevjméno neboObchodní firma,uzavřeníDruh

ukončenízahájení    smlouvyprojektu

      1 7654 32

  majetkuna pořízenívynaloženéVýdajeOcenění

      pořizovaného

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

      smlouvy

      1  1312111098

      stupnostPlatby za do

v tom: v tom: v tom:   

Výdaje na Výdaje na Výdaje na   

   Projekt pořízenít-2pořízenít-3pořízenít-4KonecPočátek

majetku majetku majetku   

      1 2120191817161514

 zadavateleplněníplatby       aDalší stupnostPlatby za do

     Výdaje nav tom: 

     pořízeníVýdaje na 

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

     celkemmajetku 

      1 2928272625242322

Podpisový záznam:
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