
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sídlo:  Bobrová čp. 138, 592 55 Bobrová

Městys Bobrová293971

sestavená k 31.12.2021

IČO: Název:

Kontaktní osoba: Jarmila Procházková, prochazkova@mestysbobrova.cz, 566673910

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)A.1.

NE

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)A.2.

NE

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)A.3.

Městys Bobrová  nemá hospodářskou činnost, o podnikatelských činnostech účtuje v hlavní činnosti. 
Opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných 
Vyhláškou č. 410/2009 Sb. v hodnotě nad 10.000,- Kč za položku, se tvoří čtvrtletně. Ostatní 1x ročně.
Do částky 500,- Kč se opravné položky netvoří. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky nejsou tvořeny.
Časově nejsou rozlišovány nevýznamné částky v hodnotě do 10.000,- Kč za položku a dále pravidelně
se opakující platby. Rovněž služby dovávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného
(telefony, časopisy, noviny) nejsou časově rozlišovány.
V roce 2021 budou 1x  ročně prováděny odpisy majetku.
Zásoby materiálu - pořízení a úbytek se účtuje způsobem B.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.o účetictví, vyhlášky č.410/2009 Sb.,
ČUS č.701 až 708.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Podr.

účet

Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

8 110 094,52 6 983 595,62 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.

67 150,00 67 150,00 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

929 560,02 1 028 419,46 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

-     -     Vyřazené pohledávky 9053.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122.

-     -     Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233.

-     -     Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266.

6 312 000,00 -     Další podmíněné pohledávkyP.IV.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416.

6 312 000,00 -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438.

-     -     Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449.

-     -     Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94812.

47 030,00 47 030,00 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655.

47 030,00 47 030,00 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688.

72 779,50 72 779,50 Další podmíněné závazkyP.VII.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733.

72 779,50 72 779,50 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744.

-     -     Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní      978

5.

-     -     Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

6.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      981

7.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      982

8.

9.

10.

-     -     Vyřazené závazky 9064.

7 113 384,50 5 888 026,16 Ostatní majetek 9095.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9133.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9144.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů      9155.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů      9166.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      P.V.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů      9511.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů      9522.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9533.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9544.

-     -     Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů      9555.

-     -     Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      9566.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      983

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      984

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      985

11.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      986

12.

-     -     Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účtyP.VIII.

14 302 285,02 6 863 786,12 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9911.

-     -     Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9933.

-     -     Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9944.

13.

14.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

 - Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace  
 IČO:70940487 
 Bobrová 129 , 59255, Česká republika 
 CZ-NACE: 85.31.1 - Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol  
 Datum registrace: 1.1.2002 
 Právní forma: Příspěvková organizace 
 
-  Mateřská škola Bobrová, příspěvková organizace 
 IČO:71011889 
 Bobrová č.e. 14, 59255, Česká republika 
 CZ-NACE: 85.10 - Předškolní vzdělávání 
 Datum registrace: 1.1.2003 
 Právní forma: Příspěvková organizace

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)A.6.

Obec nedluží na odvodech za zdravotní a sociální pojištění za rok 2021 hodnota uvedená v příloze A.5. ř.1 a 2 je po
splatnosti a v lednu 2022 byla uhrazena.
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky  nejsou známy
skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom by významným způsobem měnily finanční situaci účetní
závěrky 
Vyřazení majetku postupně v průběhu roku 2021.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)B.1.

Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)B.2.

Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)B.3.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

6 131 012,48 50 000,00 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

4 208 027,04 4 153 881,61 Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislostiC.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

C.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.

Účetní jednotka má 7ks kapliček- předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč
dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví

7,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.

993 205,00

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m   (ČÍSLO)D.3.

56 612 685,00

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

0,00

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem   (ČÍSLO)D.5.

0,00

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným
způsobem (ČÍSLO)

D.6.

0,00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.

Doplňující informace ČástkaK položce

zástavní právo- výše dlužné pohledávky za prodej DM budova a pozemky:(
původně na LV1:  st. 98 pro čp. 158 a p.c. 174 - H.B.  po prodeji již není
vedeno na LV 1)

A.IV.5 330 000,00

AU 031  - na účtu jsou evidována i věcná břemena (analyticky oddělena) jde
o bezúplatné VB dle RPC p.č.245/1 Řezníček a Městys (10 tis. Kč)
proúčt.beúpl.VB dle RPC pč. 55/1; 74/2 ...dle sml. P.Musil a Městys (10
tis.Kč)
 
- evidovány VB pěšina ke škole Městys  pozici oprávněného tj. jsem na cizím
pozemku - hodnota bezúplatnéno VB je  6.163,47 Kč ( Smutka P., Ing.Klimeš
L., Mir.Dufek, J.Řezníček,Palečková J)

A.II.6 31 743,47

účet 036 - DHM určený k prodeji- šlo o prodej staveních pozemů v lokalitě
Kalvárie 5RD( 3.parcely) k účtu 407

A.III.10 4 586 132,00

přecenení na RH stavební pozemky v lokalite Kalvárie 5 RD (
4586132-4569714=16418,-

C.I.6 16 418,00

sml.o bezúpl.převodu čj. HSJI-8-103/E-2021 Přijímač sirénový 2ks  a siréna
2 Ks

C.I.1 63 163,36

přijatá dotace MŽP OPŽP "Zlepšení  nakládání s odpady" - kontejnery  SU403
Au 327

C.I.3 569 012,48

zaúčt.dohadu dotace ,která nebyla obdržena k 31.12.2021- Fit stezka   su403
au 328

C.I.3 337 000,00

zaúčt.dohadu dotace ,která nebyla obdržena k 31.12.2021- autobusový
terminál   S 403 Au 329

C.I.3 5 225 000,00

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

5 057 381,88 Počáteční stav fonduG.I.

500 000,00 Tvorba fonduG.II.

-     Přebytky hospodaření z minulých let1.

-     Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.

500 000,00 Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

828,97 Čerpání fonduG.III.

5 556 552,91 Konečný stav fonduG.IV.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Ostatní fondy

-     Ostatní tvorba fondu4.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

294 017 847,81 74 542 833,20 StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

6 905 445,70 2 418 136,00 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

125 408 085,10 40 292 804,00 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

13 195 569,14 663 254,00 Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

10 764 719,94 4 260 742,20 

Jiné inženýrské sítě

G.4.

111 244 570,06 22 463 372,00 

Ostatní stavby

G.5.

26 499 457,87 4 444 525,00 G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

219 475 014,61 207 779 360,45 

NETTO

4 487 309,70 4 605 398,70 

85 115 281,10 87 229 021,10 

12 532 315,14 1 101 398,75 

6 503 977,74 3 768 518,88 

88 781 198,06 88 542 829,92 

22 054 932,87 22 532 193,10 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahyG.

11 513 297,26 -     PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

-     -     Stavební pozemkyH.1.

5 797 522,59 -     Lesní pozemkyH.2.

1 577 679,48 -     Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

195 203,03 -     

Ostatní pozemky

H.4.

3 942 892,16 -     H.5.

Zastavěná plocha

11 513 297,26 11 532 256,48 

NETTO

-     -     

5 797 522,59 5 797 522,59 

1 577 679,48 1 579 743,39 

195 203,03 195 203,03 

3 942 892,16 3 959 787,47 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Pozemky

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahyH.

Strana

10 z 13

21.03.2022

14:21:59
Z dat systému GINIS Express vytiskl Jarmila Procházková

Finanční okruhy - Účetnictví 7.06.0 (Bobrová), verze: 2022.01.D



Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.

-     -     Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

I.

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.

4 586 132,00 -     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1.

-     -     Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

J.

4 586 132,00 -     Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.
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Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Městys Bobrová293971

sestaveno k 31.12.2021

IČO: Název:

Sídlo:  Bobrová čp. 138, 592 55 Bobrová

Kontaktní osoba: Jarmila Procházková, prochazkova@mestysbobrova.cz, 566673910

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Městys Bobrová293971

sestaveno k 31.12.2021

IČO: Název:

Sídlo:  Bobrová čp. 138, 592 55 Bobrová

Kontaktní osoba: Jarmila Procházková, prochazkova@mestysbobrova.cz, 566673910

Druh

proj.
Projekt

Datum uzavření

smlouvy

Dodavatel

1 2

Obchodní firma IČO
Rok

zahájení

Rok

ukončení

Ocenění

pořizovaného

majetku

dle smlouvy t-4 t-3

3 4 5 6 7 8 9 10

t-2 t-1

11 12

Celkem

13

Stavební fáze

Základní údaje

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

KonecPočátek t-4

v tom:

14 15

Výdaje na

pořízení majetku

t-3 Výdaje na

pořízení majetku

t-2 Výdaje na

pořízení majetku

t-4 Výdaje na

pořízení majetku

16 17 18 19 20 21 22 23

Výdaje na 

pořízení majetku

celkem

24

v tom:

Platby za dostupnost

v tom:v tom:

t-4 t-3

25 26

t-2 t-1

27 28

Celkem

29

Další platby a plnění zadavatele
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