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obec Račice - Pístovice; lČo oozszz+g; Račice 72, 683 05 Račice-Pístovice
Obec nebo městská část hlavního města Prahy

předmět činnosti:

sestavena k 31.'l2.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2018 v 15:03

UČetníjednotka nePřetŽitě PokraČuje ve své ěinnosti. Nenastává žádná skutečnost, že by byl porušen princip nepřetžitého
trvání účetn í jednotky.

A.í, lnformace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. lnformace podle § 7 odst, 4 zákona

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

Popis činnosti, které úěetní jednotka provozuje:
- hlavní činnost - v členění dle vyhlášky ě.323l2oo2 Sb., o rozpoětové skladbě,
- hospodářskou činnost - autodoprava
Oceňování a vykazování:
- zásoby - pořízovací cena, způsob B,
- Úěetní jednotka vede DDHm od '1 .000,-Kč do 40.000,-Kč a doba použitelnosti delší jak jeden rok,
- Úěetníjednotka vede DDNM od 7.000,- Kč do 60.000,-Kč a doba použitelnosti delší jak jeden rok,
- hmotný a nehmontý DM vytvořený vlastní činností - ve skutčných pořízovacích nákládeóh,
- hmotný a nehmotný DM - v poňzovací ceně, nebo v reprodukění pořizovací ceně, nebo v iripade majetku

bezúplatně předaného státem v cenách dle evidence převodce v souladu s Čús zos,
- cenné papíry a majetkové účasti - v pořizovací ceně.
Způsob zaokrouhIení:
- ve výkazech Pro rok 2017 jsou veškeré účty zpracovány v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.
Tvorba a použití opravných položek a rezev..
- ÚČetní jednotka v roce 2017 tvoří opravné poloŽky ve výši 19u r? každých 90 dní po splatnosti a to u pohledávek (k
odběratlŮm 3'l 1 a k jiným pohledávíkám z hlavní činnosti k úěetu 315) a io k31.12. daného účetního období. ostatnízákonné rel?Ny a opravné položky dle zákona o rozervách účetní jeónotka netvoří,
casové rozlišení:
-ÚČetníjednotka Časově nrozliŠuje nevýznamné částky v hodnotě do 5.000,-Kč a dále pravidelně se opakující platby,
Odpisový plán:
-obec Provádí odPisování T Ťá!3.1ě_91pisov_ého 

plánu prostřednictvím rovnoměrných ročních odpisů. odpisový plánje rámcově stanoven dle příloh CUS 708 s výjimkou konkrétních majetkových položek. V případě pořízení staršího
majetku je nastavována doba životnosti individuálně,
Ocenění majetku urěeného k prodeji reálnou hodnotou:
- hladina významnosti se stanovuje ve výši 250.0OO,- Kč jako rozdíl mezi reálnou cenou a účetní hodnotou.
D_o této ČástkY ÚČetníjednotka neúčtuje o reálné hodně. Hodnotu ocenění stanovuje Zstupitelstvo obce.
Přeceňovat reálnou hodnotou se bude dnem schválení prodeje majetku Zastupitelstvem ábce.
Peněžní fondy:
-.peněžní fondyjsou účtovány prostřednictvím účtů 548 a 648.
UČetní metodY, které ÚČetníj9glotk" použtvá, vycház{í ze zákona č..563i1 991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhlášky č,41012009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚs e. 701-710



A"4. lnformace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtŮ v knize podrozvahových účtů

PoLoZKA
sU

UcETNl oBDoBl
jíslo Název BEZNE MlNULE

P.l. Majetek a závazky úóetníjednotky 4 119 433,6§ 3 67 4 737,33

í. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 295 883,3a

3, Vyřazené pohledávky 905 í 534 807,0( 1 527 907,o(

4.Yyřazené závazky 906

5. ostatní majetek 909 2 288 743,34 2 ,146 830,3

P.ll. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závažky z transferú 643 738"1 5 742 048,9(

1. Krátk.podm.pohledávky z předíinancování transferů 91,1

2, Krátk.podm.záVazky z předíinancování transferů 912

3. Krátk,podm.pohledávky ze zahraničních transferů 9í3

4. Krátk.podm.závazky ze zahraniĎních transferů 914

5, ostatní krátk.podm.pohledáVky z transferů 9í5 643 738,,1a 742 048,0c

6, ostatní krátk.podm.závazky z tranSferů 916

P.lll. Podmíněné pohledávky z dúvodu užívání majetku jinou osobou 0,0( 0,0c

1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užíváni ma1etku jinou osobou 921

2, Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922

3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sm1.o výp. 923

4, Dl.podm.pohl.z důvodu užív,maj.j.osobou na zákl.sm|,o uýp. 924

5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j,osobou z j.dův. 925

o. olouh.poom.pohl.z důvodu užíVání majeiku j.osobou z j.dŮv. 926

P.lV. Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00

1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931

2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933

4, Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934

5. Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939

6. Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941

7. Kákodobé podmín. pohledávky ze yáahu k jiným zdrojům 942

8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze yáahu k jiným zdrojům 943

9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z pňjatrých zajištění 944

1 0. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přiiatých zajištěni 945

1 1 . Kr. podmín.pohledávky ze soud,sporů,správ.řizeni a j,řiz. 947

í2. Dl.podmín.pohledávky ze soud,sporů,správ.řízeni a j.říz. 948

P,V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transfeřú 0,0( 0,0(

,1. Dlouh.podm.pohledávkyz předfinancování transferů 951

2. Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferu 952

3. Dlouh.podm.pohledávky ze zahraniěních iransferů 953

4. Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954

5. ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferŮ

6. Ostatni dlouh.podm.závazky z transferů 956

P.Vl. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 46 380,53 0,00

1. Krátkodobé podminěné 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. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.mal.na zákl.sm|.o rnl,půj. 965

6. Dl,podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl,sm1.o ýpůj. 966 46 380,53

7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 967

8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968

P.Vll. Datší podmíněné závazky 0,0c 0,0c

1. Krátk.podmíněn é závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971

2" Dlouh,podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouh.majetku 972

3. Kráikodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

4. Dlouhodobé podminěné závazky z jiných smluv 974

5. Krátkodobé podm.závazky z pňj.kolaterálu 975

6. Dlouhodobé podm,závazky z pňj,kolaterálu 976

7. Kr.podm.záv.vypl,z.práv.př.a dal.čin.moci zák,,rnýk.,soud. 978

8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př"a dal.čin.moci zák.,rnýk,,soud. 979

9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnut\/ch garancí jednoráz. 981

1o. Dlouhodobé podm.záuazky z poskytnutých garancí jednoráz. 982

1 
,1. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 983



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

PoLoZKA
SU

účerruí oBDoBí
číslo Název BEZNE MlNULE

12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 984

1 3. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízeni 985

14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řizení a jin.řízení 986

P.Vlll. Ost,podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty 0,00 0,00

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 99í

2. ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahouým účtům 999 4 716 791,31 4 416 785,3?



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



A.6. lnformace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závérky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají
vliv na finanění situaci účetní jednotky.



B.,l . lnformace podle § 66 odst. 6

l.

B.2. lnformace podle § 66 odst. 8

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetn jednotky.

B.3. lnformace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00



Císlo
položky Název položky účerNí oaooeí

BĚžNÉ MlNULÉ
c,1 Zu]š.stavu transferů na poříz.dlouh,maj.za běž.úč,období 149 339,0c 947 048,00

C.2. Sníž.stavu transíerů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. 232 510,74 202 926,18



D.,t. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: { 0,00

Účetní jednotka má 10 kulturních památek oceněné ve výši 1,-Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní
evidenci. Jedná se o kostel, zvonice Račice, zvonice Pístovice, socha lmaculaty Račice, socha sv. Vendelína Račice, socha
sv. Floriana Račice, památník RA v Pístovicích, kříž v Račicích, kříž v Pístovicích, kaplička Račice,

D"2, Celková vrýměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kélm2

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota:

D,5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D"6. Průměrná rnýše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

0,00



E"1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace

0500org. 2 - vyřazení pozemku prodaný panu Sotolářovi - 269,64 Kč
0300 org. 2 - vyřazení pozemku prodaný paní Valínové - 97,37 Kč
org. 2 - pozemky určené k prodeji - 26.680,- Kč
0300 org. 2 - věcné břemeno - 2.977,56 Kč
0400 org. 2 - přecenění reálnou hodnotu MD 58.688,30 Kč a D 59.633,30,-Kč.
0401 org, 2 - zrušení VB - 1 0352,76 Kč
0514 org. 2 - přecenění RH MD 504.508,90 Kč a D 530.243,90 Kč
0500 org. 2 - věcné břemeno - 37.719,64 Kč
0500 org.2 - prodej pozemku Řezníček - 4.825,-Kč
0500 org.2 - věcné břemeno - 46.348,12Ké

částka

-31 872,01All,í.

03,1

031
03í
031
031
031
031
031

D.ll1.38. -Ostatníkrátkodobézávazky- -vyúčtováníele.proud Strejt-í,6,14,-Kč,úrazovépojištění-
.003,-Kč, zůstatek peníze opatrovanec - 1,226,-Kč.

4 843,00

B.l1.28. - poskytnutá dotace TJ Sokol Račice. 1 00 000,00

A"l1.8. 0050 - cesta za humny Račice - 5,000,-Kč
O42 OO51 - cesta "Répka" Pístovice - 5.000,-Kč
Do staveb převedena cestav Pístovicích - 1,929.176,,15 Kč. Do užívání převedn štěpkovač-
1 81 .616,_Kč.

10 000,00

All.í0. 0001- přeceněný majetek k prodeji - sociálky kempu Pístovice - 589,877,20,-Kč
0002 - přeceněný majetek k prodeji - pozemku kempu - 752.237,80 Kč

1 342 1,15,00

trá -- - 
l4o7 o0o1 - přecenění reálnou hodnotou sociálky kempu - 563.197,20 Kč
407 0002 - přecenění reálnou hodnotou pozemku kemp - - 543.739,80 Kč

19 457,40

021 0300 - snížení přecenění RH - 752.237,80 Kč
021 0400 - komunikace Pístovice - 1,929.176,í5 Kč

389 390,55

388 - dohadné účty - sFŽP dohad dotace na štěpkovač - 149.339,-Kč a dotace od JMK - 2o0.0o0,-
Kč.

349 339,00

1 81 616,00

Es: ----_--lO18 - pasportVO a modul hlášení poruch - 35.574,-Kč. 35 574,00

374 - krátkodobé přijaté transfery od kraj - 2O0.0OO,-Kč na MŠ a vratka dotace volby do PSP ČR -
2í.385,60 Kč.

221 385,60

B,l1.32,

D,ll1.32.



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

K položce Doplňující informace částka

1 594 055,23FJ.--- lTuzemské rnýnosy z činnosti účetní jednotky. Výnosy ze zahraničí nebyly.

672 0300 - 377.900 ,- Kč plánovaná dotace se státního rozpočtu,98.0o0- Kč dotace z Úřadu práce
Vyškov, 120.00o,- Kč - dar od fyzické oslby, ,16,940,- Kč - neinvestiční dotace ze SFŽP (zateplení
budovy obce R72), dotace od JMK na MS - 200.000,-Kč, dotace na hasiče - 43.05í,-Kč,
vyúčtování volby do PSP CR - 26.796,40 Kč, rozpuštění transferů - 232.510,74 Kč.

,t í15 í98"14

521 0300 - mzdové náklady pracovníci na smlouvy obce - 1,937,335,-Kč
521 0500 - mzdové náklady - refundace - 1.006,-Kč
52'l 0600 - mzdové náklady - OOV (dohody) - 153.6í 8,-Kč
52í 0800 - mzdové náklady zastupitelé obce - 1,253.376,-Kč
521 0900 - náhrady mezd v době nemoci -,16.736,-Kč

3 362 07,1,00

El3r----l556 0300 - zaplacené pohledávky a odepsané pohtedávky. 10 213,35

Neinvestiční příspěvek MŠ na provoz v částce 449.596,- Kč, příspěvek Mikroregionu Dr. vrchovina
301 .000,-Kč, íinanční dar STP Drnovice - 5.000,- Kč, finanční dar SDH Pístovice 30.000,-Kč,
finanční dar Rybářský spolek Srdíčko Račice 10.000,- Kč, projednání přstupků Město Vyškov
11.050,- Kč, finanční dar SDH Račice 25.000,- Kč, íinanční dar Rybářský spolek Srdíčko Račice
3.000,-Kč (rybářské závody pro děti), íinanční dar Maňinské hody í5.000,-KĎ, íianční dar Babské
hody,í5.000,-Kč, íinanční dar Paprsek - 3.000,-Kč., dohad TJ Sokol Račice- 100.000,-Kó, íinanční
dar - 1 00.000,-Kč, dohad TJ Sokol Račice - í 00.000,-Kč

í 167 646,00

B,l,í 5.

647

300 - příjem za prodej pozemku p. Sotolář - 900,- Kč.
300 - příjem za prodej pozemku pí, Valínová - 9.100,-Kč.
300 - příjem za prodej pozemku p. Řezniček - 193.0OO,-Kč

203 000,00

13.



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

K položce Doplňujicí informace částka



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

K položce Doplňující informace částra



Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoLoŽKA BĚŽNE ÚČETN
oBDoBí3íslo Název

G.l, Počáteční stav fondu k 1.'l. 27 447,00

G.ll. Tvorba fondu 59 000,00
'1. Přebytky hospodaření z minulých let

2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k Využití v běž.roce

3. Převody prostředků z rozpoáu během roku do úč,peněž.fondů 59 000,0(
4. ostatní tvorba fondu

G.lll, Čerpání fondu 59 238,0(
G.lV. Konečnýstavíondu 27 209,0(



Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.l1.3.Stavby" výkazu rozvahy

poL-ožxR účsruí osooe
BEZNE

uttlulÉ]íslo Název BRUTTo KoREKCE NETTo
G. stavby 43 564 5,t 8,74 9 859 344,00 33 705 174,7l 33 868 954"19

G.1. Bytové domy a bytovéjednotky

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 9 027 o14,3E 1 234 073,0c 7 792 941,3t 7 875 099,38

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 6 226 5,14,6c 3 173 471,oc 3 053 043,6( 4 482 317 ,2E

G,4. Komunikace a veřejné osvětlení 15 159 117 ,87 3 418 l46,0c 11 740 971,8 10 172 015,72

G.5. Jiné inženýrské sítě 928 389.4c 14,1 203,0c 787 186,4( 812 890,4c

G.6. ostatní stavby 12 223 482,49 í 892 451,0c 10 331 031,4í 10 526 631,49

Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.l1.1.Pozemky" výkazu rozvahy

PoLoŽKA UcETNl oBDoBl
BĚžNÉ

MlNULÉjíslo Název BRUTTo KoREKcE NETTo
H. Pozemky 4 930 394,27 0,00 4 930 394,2, 4 962 266,28

H.1. stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky 22 036,2Q 22 036,2C 22o36,2a

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1 30,1 174,8z 1 3o1 174,8/ 1 308 71 8,9c

H.4. Zastavěná plocha 298 280,5( 298 280,5( 299 225,5E

H.5. ostatní pozemky 3 308 902,6j 3 308 902,6, 3 332 285,62



číslo
položky

Název položky
UcETNl oBDoBl

BEZNE lVlNULÉ

l. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,0( 0,0c
l,1 Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj,urč.k prodeji podle § 64

|.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou



čído
po|ožky

Název položky
UCETNl oBDoBl

BEZNE MlNULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00

J,1 . Výnosy z přecenění reál.hodnotou ma.j.urč.k prod. podle §

ostatní \^inosy z přecenění reálnou hodnotou



K.1. Doplňuiící informace k poskytnutým garancím iednorázovým
č účetní
ednotky -
ýěřitele

NázeV účet. jednotky -
věřitele

lč účetní
ednotky -
Clužníka

'lázev úěet. jednotky -
jlužníka

)atum
)oskytnutí
Jarance

\,lominální hodnota
za,jištěné
cohledávky

fatum
rlnění
r.rěitelem v
laném roce

Výše plnění
ručitelem v daném
oce

3e|ková uýše
clnění ručitel. od
roskyt. garance

Druh
jluh.
rástr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

k.2. Doplňuiící informace k poskvtnutÝm qarancím ostatním
č účetní
ednotky -
věřitele

Název účet. jednotky -
věřitele

lČ účetní
ednotky -
Clužníka

!ázev účet. jednotky -
jlužníka

)atum
]oskytnuti
]arance

\,]ominální hodnota
zajištěné
]ohledáVky

fatum
rlnění
-učitelem v
Janém roce

Výše plnění
.učitelem v daném
,oce

3elková uýše
rlnění ručitel. od
3oskyt, garance

f,ruh
lluh.
rástr.

1 2 J 4 5 6 7 8 o 10



L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje

Projekt

1

Druh projektu

2

Datum uzav.sml.

3

DodaVatel stavební fázé

obchodní firma

4

lc Rok zahájení 

| 

nor uroneení

5

ocenění poříz.
majetku dle sml.

8

Výdaje vynaložené na pořízení
majetku

platby za dostupnost Další platby a plnéní zadavatelt
poěátek konec

14 l rs
Vtom: \.ýdaje na poř.ma|etku

t49 t4 í6 17 t_4 25 
l

t-3 0 t-3 18 19 t-3 26 
l

t-2 11 t-2 20 21 t-2 27

t-,l 12 t-1 22 t-1 28

)elkem 13 ]elkem |Celkem 29

Odesláno dne: Razitko: Podpis vedoucího účetni

,_ _. -, ;,,", 
,,,_{" ,,;;d,-§Ť,ŤjÍl;Í*=l

\ ii 't;|l í,,-tt. ljlaůiac"írístovire I
' 'iiÍ' .':,,:l; ul načlce,Pí§i§vico l

I i!.: .ť |

G2-
j ednotky:



PROTOKOL O ZPRACOVÁNí ze dne: 5.2.2018 v 15:03 KEO-W,l.í 1.156 / UcU062

výkaz : pŘÍLoHA
za období : 12l20'l7
ke dni : 31"12,2017

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01 \SestavyÝ01 7V062-2a17 12KOl.pdí
Do výkazu byla zahrnuta organizace,

lčo : 00292249

Název : Obec Račice - Pístovice
Sídlo : Račice 72, 683 05 Raěice-Pístovice


