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obec Raórce - PlSlovice, lÓo oozgzzlg: Račice 72. 683 05 Raóice-Pístovice
. Obec nebo městská část hlavního města Prahy

předmět činnosti.

sestavena k 31 ,12.201e,

(v Kč, s přesností na dvě desetinná rnísta)

Okamžik sestavení: 21 ,2.2019 v O9,.3i

A,1. lnformace podle § 7 odst. 3 zákona

Učetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastává žádná skutečnost, že by byl porušen princip nepřetržitého
trván í účetn í jeCnotky,

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

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

Popis činnosti, které účetní jednotka provozuje:
- hlavní činnost - v členění dle vyhlášky ó.32312002 Sb., o rozpočtové skladně,
- hospodářskou činnost - autodoprava
Oceňování a vykazování,.
- zásoby - pořizovací cena, způsob B,
- účetní jednotka vede DDHm od 1.000,-Kč do 40.000,-Kč a doba použitelnosti delšíjak jeden r"ok.

- účetníjednotka vede DDNM od 7.000,- Kč do 60.000,-Kč a doba použitelnosti delšíjak jeden rok,
- hmotný a nehmontý DM vytvořený vlastní óinností - ve skutečných pořízovacích nákladech,
- hmotný a nehmotný DM - v pořizovací ceně, nebo v reprodukčnípořizovací ceně, nebo v případě majetku

bezúplatně předaného státem v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS ZOa
- cenné papíry a majetkové účasti - v pořizovací ceně.
Způsob zaokrouhlení:
- ve výkazech pro rok 2018 jsou veškeré účty zpracovány v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Tvorba a použití opravných položek a rezerv:
- účetní jednotka v roce 201 8 tvoří opravné položky ve výši 1 0% za každých 90 dní po splatnosti a to u pchledávek (k
odběratlům 311 a k jiným pohledávíkámz hlavníčinnosti k účetu 315) a to k31 .12. daného účetního období, Ostatní
zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rozervách účetní jednotka netvoří.
casové rozlišení:
-účetníjednotka časově nerozlištlje nevýznamné částky v hodnoté do 5.000,-Kč a dále pravidelně se opakující platby,
Odpisový plán:
-obec provádí odpisování na základě odpisového'plánu prostřednictvím rovnomérných ročnícir odpisů. Odpisový pián
1e rámcově stangven dle příloh ČÚS ZOe s,/ýjlmkou konkrétních nrajetkových pgložek. V případě pclřízení staišího
majetku je nastavována ooba životnosti indiviCuálně.
Ocenění majetku určeného k prode.ji reálnou hodnotou:
- hladina významnosti se stanovuje ve výši 250.000,- Kč jako rozdíl mezi reálnou cenou a úóetní hodnotou.
Do této částky účetníjednotka neúčtule o reálné hodně. Hodnctu ocenění stanovuje Zstupitelstvo obce,
Přeceňovat reálnou hodnotou se bude dnem schváleníprodeje majetku Zastupitelstvem obce,
Peněžní fondy.
-.peněžní fondy 1sou účtovány prostřednictvím účtů 54B a 648.
Učetnímetody, které účetníjednotka používá, vycházejízezákona č.563/,1 991 Sb., o účetnictvi, ve zněnírozdějších
předpisů Vyhlášky ó.41ol2oo9 Sb., ve zněnípozdějších předpisů, cÚS ó. 701-71O



PoLoZKA
Název sU

účerr,rí oBDoBí
BĚžNE |\,||NLLE

:,|, Majetek a závazky účetníjednotky 4424329,39 4119433,6§
' , ný crobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

2, J,ný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9a2 286379,87 295 883,3a

3, Vyřazené pohledávky 905 1 532 070 00 1 534 807,0c

4. \,tyřazené závazky 906

5, ostatní majetek 909 2 605 879,52 2 288 7 43.34

P.ll, Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z třansferú 0,00 643 738,15

1, Krátk.podm,pohledávky z předíinancováni transferů 91 -l

2. Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912

3. Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních 1ransferů 913

4. Krátk.podm.záVazky ze zahraničních transferů 911

5. ostatní krátk.podm.pohledáVky z transferů 915 643 738,1

6. ostatní krátk.podm.záVazky z transferŮ 915

P.lll. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání májetku jinou osobou 0,00 0,0(

1. Krátk.podm.pohl.z dťrvodu úpl.užívání majetku jincu 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,sm|.o výp_

4. @nazáhl.sm1,or,ýp

g23

924

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

6. Dlouh.podm.pohl.z důVodu užíVání majetku j.osobou z j.dův.

P.lV, Další podmíněné pohledávky 0,00 0,0(
-1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.lTajetku 931

2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

4. D|ouhodobé podmíněné pohledávky zjiných smluv 934

5. Krátk,podm"pohledávky ze sdílených daní 939

6, Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941

7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vžahu k,liným zdrojúm

8, Dlouhodobé podmín" pohledáVky ze vztahu k jiným zdrojům 943

9. Krátkodobé podmín"úhrady pohledáVek z přijatých zajištěni 944

1 0, Dlouhodobé podmín,úhrady pohledáVek z přijatých zajištěni 945

1 1. Kr,podmín.pohledávky ze soud.sporů, správ,řizeni a j,řiz. 947
,l2. Dl.podmín.pohledáVky ze soud.sporu,správ.řízení a j.říz 948

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

1. Dlouh.podm.pohledávky z předíjnancování transferů

2. Dlouh,podm závazky z předfinancování transferů 952

3, Dlouh, podm. pohledávky ze zahraničních transferů 953

4, D l ou h, pod m, zá v azky ze zah r ani én ích tra nsferů 954

5, oStatrrí dlouh. podm.pohledáVky z transferů 955

5, Osiatní dlouh,podm.závazky z transferů 956

P.M, Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 127 307,64 46 380,5:

1, Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 96,1

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 uživání ciz.maj.na zákl.sm|,o r4ipůj. 965

6. Dl.podm,záv,z důvodu užívání ciz,maj,na zákt,sm|.o yýpůi 966 127 307,64 46 380,5|

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, 963

P.Vll. Další podmíněné závazky 0,00 0,0(

1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku a71

2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluV o pořízení dlouh,majetku 972

3, Krátkodobé pod míněné závazky z jiných smluv 973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných sm|uv 974

5. Krátkodobé podm,záuazky z přij.kolaterálu 975

6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 97Ý.

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

8. Dl.podm,záv,vypl.z.práv.př a da|,čin.moci zák,,výk,soud 979

9 Krátkodobé podn.záuazky z poskytnutých garancí jednoráz 98,1

1 0, Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. 982

1 1, Krátkodobé podm.závazky z poskytnuiých garanci ostatních 983

!



PoLoZKA
SU

učrrní ogoosí
BEZNE l!,]lNULE

_ ] :lrodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 984

j {:.oodmín.závazky ze soud.sporú správ.řízení a 1in.řízení 985

986

= '.lll, Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty 0,00 0,0(
- ]Statní krátkodobá podmíněná aktiva 991

l

2 statní dlouhodobá podminěná aktiva 992

] fstatní krátkodobá podmíněná pasiVa 993

,1 osiatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994

5 Vyrovnávací účet k podrozvaho\4ím účtúm 999 4 297 021,75 4 716 791 ,31

i



1 : -'lrmace podle § 18 odst. 3 pism. b)zákona



ffiávěrkynejsouznámyžádnéskutečnosti'kterébynebylyzachycenyvúčetnízávěrceapřitommaji
-; 'nanční situaci účetní jednotky,

: i lnformace podle § 19 odst, 6 zákona



j ' lnformace podle § 66 odst. 6

3.2, lnformace podle § 66 odst. 8

B.3. lnformace podle § 68 odst" 3

=::acovaná informace se nevztahuje k právní formě účetn jednotky,

-:cnota,0,00





] ' Počet jednotlivých věci a souborŮ majetku nebc seznam tohoto majetku

-__-]:3 4959,00

_ _;.- ;3dnotka má 9 kulturních památek oceněné ve výši 1,-Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní
: ]:,]l Jedná se o kostel, zvonice Račice, socha lmaculaty Račice, socha sv_ Vendelína Račice, socha sv. Floriana:. - :e památník RA v Pístovicích, kříž v Račieích, kříž v Pístovicích, kaplička Račice,
-,:^ :'<.a Pístovice v hodnotě 4.950,-Kč.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

-:].ota 0,00

D,3, Výše ocenění celkové rnýměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kčlm2

*.C nota 0,00

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

!odnota: 0,00

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

Nodnota.0,00

D.6. PrŮměrná výše 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



i 1. Doplňující informace k položkám rozvahy

.: položce Doplňující informace

373 - poskytnutá dotace TJ Sokol Raóice.

částka

,1 50 000,00

042 004S - nosič, dva kontejnery - 528.77a,-Kó.
Do 022 převeden nosič a dva kontejnery - 601.254 Kč (cena Vcetné dolace od SFŽP).
o42 0052 - rnj,měna otopného zdroje, rozvodů V MŠ - 1,270.050,- Kč
Do 02,1 převedena \^i,měna otopného zdroje, rozvodu V MŠ - 1,270,05O,-Kó
042 0053 - sever pro obec - 149.741,-Kč
Do 022 - převeden v ceně ,l49.741 

,- Kó
o42 0054 _ sněhová radlice - cena 64.009,_Kč
Do 022 převedena sněhová radlice v ceně 645.009,-Kč

2 012 570,0o

Al1,4.

022

0000 - nosič a dva kontejnery - 601.254,-Kč.
0000 - server pro obec - 149.741,-Kč
0000 - sněhová radlice - 64.009,-Kč

81 5 004,00

D,ll1,32. 374 - krátkodobé přijaté transíery od kraje (ministerstvo 1inancí) - vratka co bude várcena ve
vyúótováni za rok 2018 - dotace volby Prezidenta ČR - t6.9a+,- xč.
- krátkodobé přijaté transíery od kraje (ministerstvo financí) - dotace na volby do zastupitelstva
obce konané v říjnu 201 8 - 60.000,-Kč. - vratka co bude vrácena ve vyúčtování za rok 2018 -

21.613,-Kč.

38 597,00

],41 9.000,- Kč - Piecenéni pozemku RH určený k prodeji parč. 686/6 v k,ú. Pístovice - 946m2.
38.781,60 KĎ - pozemek od kraje
385,- Kč - pozemek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ( pozemek pod
zvoničkou Pístovrce)
3,175,76 Kč - vyřazení pozemku - prodaný
30.367,40 Kč - pozemek od kraje
435,- Kč - vyřazení pozemku - prodaný
1.01 8,64 Kč - vyřazení pozemku - prodaný

4 994 540,24

í0, 0003 - přeceněí pozemku k projeji RH par.č. 686i6 v k.ú. Pístovice - schválený na ZO dne
28.6.20,18 - 1 419 000 Kč

2761 115,00

fccLs, l +OZ D003 - přecenění RH pozemek k prodeji parč, 686/ v k.ú. Pístovice ., 1 418 241 ,37 Kč. 1 437 698.77

'1 ,270.050,- Kč - převod do staveb výměna topení, rozvodú v MŠ.
- 1,-Kč - vyřazení špatně zařazene kaplióky Pistovice
4,950,- Kč zařazení kaplíčky Pístovice - převod od Úřaciu pro zastupování státu ve věcech
m ajektových
276.5B1 ,91 Kč - darování zídky od JMK v k.ů. Račice par.č.19/17
2,016,- Kó - darování od JMK op|ocenív k.ú" Račice par.č.975l2

1 553 596,91

D.ll1.38. 0100 - úrazové pojštění (2,252,-Kč)
378 0220 - Wúčtování Strejt - (965,-Kč)
378 0402 - zůstatek peněz opatrovance (3.000,-Kč)

6 217.00

c.1.1. 401 - navýšeníjmění o 38.781,60 Kč pozemek od JMK, 30.367,40 Kč pozemek od JMK, 41 .377,42
Kč zústatková cena zídky od JMK, 385,-Kč pozemek pod zvoničkou v Pístovicích od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkorných a 4.950,- Kó zvnočka Pistovice od Úřad pro zastupováni
státu ve věcech majetkových.

1l5 861.42



{ položce Doplňující informace

Tuzemské uj,nosy z óinnosti účetní jednotky, Výnosy ze zahranióí nebyly.

částka

1 344 225.0a

672 0300 - 431.400,- KĎ plánovaná dotace se státního rozpočtu,
- 35.490,- KĎ vyčerpaná dotace na volby Prezidenta ČR
- 287.551,99 Kč - rozpuštění transferu
- 45"149,- Kč _ vyúčtovaná dotace na hasiĎe, 38"387,- Kč - Vyúčotvaná dotace na volby do Zo

837 977,99

521 0300 - mzdové náklady pracovníci na smlouvy obce - 2 1 17 816,00 Kč
521 0500 - refundace - ,1 445,00 Kč
521 0600 - mzdové náklady - OOV (dohody) - 188 í29,00Kč
521 0800 - mzdové náklady zastupitelé obce -1 470 492,00 Kč
52í 0900 - náhrady mezd v době nemoci -8 507,00 Kč

3 786 389,00

NeinvestiČní příspěvek MŠ na provoz v částce 448.924,- Kč, příspěvek Mikroregionu Dr. vrchovina
1 1 0.000,-KČ, íinanČní dar STP Drnovice - 5.000,- Kč, íinanční dar Rybářský spolek Srdíčko Račice
20.000,- KČ, finanČní dar SDH RaČice - 40.000,-Kč, íinanční dar babské hody - 25.000,_Kč, Ťinanóní
dar SDH Pístovice - 35.000,- Kč, fin. dar TJ Sokol Račice - 2.000,-Kč, íinanční dar TJ Sokol -
2,000,-Kč, finanční darTJ Sokol - 2.000,- Kó, finanční darTJ Sokol - 100.000,-Kčíinanční dar
Rybářský spolek Račice - 2.000,-Kč, finanční dar Paprsek - 5,o0O,-Kč, finanční dar Martinské
hody - 25.000,-KČ, finanČní dar Myslivecké sdružení Račice-Pístovice - 10.000,-Kč, finanční dar
SDH Račice - 2.500,-Kč, přestupková komise Vyškov - 850,-Kč, finanční dar Franková - 2.000,-Kč"
finanční dar obec Drnovice - 10.000,-Kč, transfer na odpisy MŠ - 731,-Kč, dohad dotace Sokol
Račice - 150.000,-Kč.

998 005,00

A1.33. se zaplacené pohledávky v částce 3.506,20 a nové opravné položky 17.059,90 Kč. 13 553,70

B.1.14. DDHM (4 plechové chatky) 12 000,00

10.600,- Kč - prodej pozemku Račice
17.400,- Kč - prodej pozemku Pístovice
3,400,- Kč _ prodej pozemku Račice

31 400,00

A1.8. provozní opravy, dále oprava dvou místností obec a největšíje oprava cest 7 61 9 062.06

--2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

13.
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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 Doplňující informace částra

7



F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoLoZKA
U lslo Název

BEZNE UCETNl
oBDoBi

G.l. Počáteční stav fondu k 1.1 27 209,0[

G.ll. Tvorba fondu 61 880,0(

1. Přebytky hospodaření z minulých let

2. Pří.jmy běž, roku, které nejsou určeny k využití v běž,roce

3, Převody prostředkú z rozpočtu během roku do úč.peněž,íondú 61 880,0(

4. ostatni tvorba íondu

G.lll. Čerpání fondu 59 497,0(

G.lV. Konečný stav íondu 29 592,0(

Ostatní fondy



Stavby

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

PoLoŽKA UCETNl oBDoBI
BEZNE

lVlNULÉ
Název BRUTTo KoREKCE NETTo

G. stavby 45 118 1,15,6a 1 0 963 746,49 34 154 369,16 33 705 174,74

G.1. Bytové domy a bytovéjednotky

G.2. Budow pro služby obyvatelstvu 10 297 064,3€ 1 345 007,0C 8 952 057,3€ 7 792 941,3t

G 3, Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 6 226 514,6( 3 292 331,aC 2 934 183,6c 3 053 043,6(

G,4. Komunikace a veřejné osvětlení 15 159 117 ,8j 3 831 906,0c 11 327 211,87 11740 971.81

G.5, Jiné inženýrské sítě 928 389,4c 166 907,0( 76,1 482,4C 787 186,4c

G.6. ostatní stavby 12 507 o29,4C 2327 595,4a 10 179 433,91 10 331 03,1.4§

Pozemky

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

PoLoŽKA ÚČETNi OBDOBÍ_ BEZNl tr

Ďíslo Název BRUTTo KOREKCE NETTO

H. Pozemky 4g94 540,2l 0,0t 4 994 540,24 4 930 394,2,

H.1, Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky 22 036,2C 22 o36,2C 22 036,2(

H.3, Zahrady, Pastviny, louky, rybníky 1 339 197,8 1 339 197,81 1 301 174,8l

H,4. ZaStaVěná plocha 298 665,5( 298 665,5( 298 280,5€

H.5 ostatní pozemky 3 334 640,6; 3 334 640,6i 3 308 902,6

7



čislo
položky

Název položky
účrrNi oepoaí

BĚžNÉ lVlN ULE

l. Náklady z přecenéní reálnou hodnotou 0,0( 0,0(

1,1 Nákl,z přeceněni reál.hodnotou maj,Urč,k prodeji podle § 64,

1.2, ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

l. Doplňující informace k položce "A.l1,4. Nákladyz přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty



číslo
položky

Název položky
účErn í

BĚžNÉ l\1lNU LÉ

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

J,1 Výnosy z přecenění reál,hodnotou maj Urč.k prod. podle §

J.2. Ostatní rrýnosy z přecenění reálnou hodnotou

J. Doplňující informace k položce "B,l1.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty



k nclm zo

k ncím ostatním

údaje o poskytnutých garancích
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zák|adní údaje

Projekt

1

Dodavatel stavební fáze

obchodní fiíma

4

lco
5

Rok zahájení 

] 

nor uXoneení

Ocenění poříz.
majetku dle sml.

8

Výdaje lynaložené na pořízení platby za dostupnost
majetku Počátek Konec v tom: \^)r,daje na poř,maietku

Další platby a plnění zadavatel(

t4 ,T 14 15 t4 16[ ri1 t4 25

t-3 10 t-3 18 19 t_3 26

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

t-,| 12 t-1 22 t-1 28

)elkem 13 0elkem 24 3elkem 29

t]deslárLo dne: RaZítko:

Obeo Račlce-Pístovice
Račice řp. 72

6E3 05 Račice-Pístovice
Ič-.0029?249

3?L-Z-

Podpi s v,-doucl ho učetní jeCnotk,7:

7
7

Druh projektu Datum uzav.sml


