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obec Račice - Pístovice; tČo oozgzzlg; Račice 72,683 05 Račice-Pístovice

Obec
předmět činnosti:

sestavena k 31 ,'l2.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13,2.2020 v 10:45

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

Účetníjednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastává žádná skutečnost, že by byl porušen princip nepřetžitého
trvání účetní jednotky.

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

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 skladbě,
- hospodářskou činnost - autodoprava
Oceňování a vykazování:
- zásoby - pořízovací cena, způsob B,
- účetní jednotka vede DDHm od 1.000,-Kč do 40.000,-Kč a doba použitelnosti delší jak jeden rok,
- účetní jednotka vede DDNM od 7.000,- Kč do 60.000,-Kč a doba použitelnosti delšíjak jeden rok,
- hmotný a nehmontý DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořízovacích nákladech,
- hmotný a nehmotný DM - v pořizovací ceně, nebo v reprodukční pořizovací r-,eně, nebo v případě majetku

bezúplatně předaného státem v cenách dle evidence převodce v souladu s CUS 708,
- cenné papíry a majetkové účasti - v pořizovací ceně.
Způsob zaokrouhlení:
- ve výkazech pro rok 201 9 jsou veškeré účty zpracovány v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.
Tvorba a použití opravných položek areze^ti
- účetní jednotka v roce 201 9 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti a to u pohledávek (k
odběratlům 3,11 a k jiným pohledávíkám z hlavníčinnostik účetu 315) a to k31.12, daného účetního období. Ostatní
zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rozervách účetní jednotka netvoří.
časové rozlišení:
-účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 5.000,-Kč a dále pravidelně se opakující platby.
Odpisový plán: i

-obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných ročních odpisů. Odpisový plán
je rámcově stanoven dlB příloh ČUg ZOa s výjimkou konkrétních majetkových položek. V případě pořízení staršího
majetku je nastavována doba životnosti individuálně.
Ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou;
- hladina významnosti se stanovuje ve výši 250.000,- Kč jako rozdíl mezi reálnou cenou a účetní hodnotou,
Do této částky účetní jednotka neúčtuje o reálné hodně. Hodnotu ocenění stanovuje Zstupitelstvo obce.
Přeceňovat reálnou hodnotou se bude dnem schválení prodeje majetku Zastupitelstvem obce.
Peněžní fondy:
- peněžní fondyjsou účtovány prostřednictvím účtů 548 a 648.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/,1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. Vyhlášky č.41ol2oo9 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS e. 701-710



A.4. lnformace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v kni:e podrozvahových účtů

íslo Název sU

P.l. Majetek a závazky účetníjednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

2. Jiný drcbný dlouhodobý hmotný majetek 902 280 713,4e

3, Vyřazené pohledávky 905 1 524 120,0(

4. 1,|yíazené z.ávazky 906

5. ostatní majetek 909 2 820 319,22 2 605 879,51

P.ll. Krátk.podm.pohl.z třansferú a krátk.podm.závazky z transferů 0,0( 0,0(

1 . Krátk.podm. pohledávky z předfinancování transferú 91 1

2. Krátk,podm.závazky z předfinancování transferů 912

3. Krátk. pod m. pohledáýky ze zahíanión ích transferŮ 91,3

4. Krátk"pod m, zá v azky ze zahraničn ích transferu 914

5. ostatní krátk.podm.pohIedávky z transferů 915

6. ostatní krátk.podm.záVazky z transferů 916

P.lll. Podmíněné pohledávkyz dúvodu užívání majetku iinou osobou 2 833 557,4í 0,00

1, Krátk.podm.pohl.z důVodu úpl.užívání majetku jinou osobou 92,

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,pohi.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sm|.o uýp. g24

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

6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j,dův. 926

P.lV. Další podmíněné pohledávky 0,00 0,0c
,1. Krátk.podmín,pohledávky ze smluv o prodeji dlouh,majetku 931

2. Dlouh,podmín.pohledávky ze smluV o prodeji dlouh.majetku 932

3. Krátkodobé podnríněné pohledávky zjiných smluv 933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z,iiných smluv 934

5. Krátk.podrn.pohledávky ze sdílených daní 939

6, Dlouh.podmín,pohledávky ze sdílených daní 941

7. Krátkodobé podmín. pohledáVky ze Vztahu k jiným zdrojům 942

8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojůtr 943

9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944

10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijat,ých zajištění 945

,l 
1 . Kr. podmín.pohledáVky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 947

1 2. Dl,podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 948

P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm,závazky z transferů 0,00 0,0(

1. Dlouh.podm.pohledávky z předfl nancování transíerů 951

2. Dlouh.podm.závazky z,předíinancován í transíerů 952

3, Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů oÁ?

4. Dlouh.podm.závazky ze ?ahraničních transferů 954

5. ostatní dlouh.podm.pohledáVky z tranSferů 955

6. ostatní dlouh.podn.závazkY z transferů 956

P.Vl. Podmíněné závazky z dúvodu užívání cizího majetku 127 3o7,64| 127 307,64

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 finanĎního leasingu 964

5. Kr.podm,záV,z důVodu užíVání ciz.maj.na zákl.sm1.o t4ipůj. 965

6. Dl.podm.záV.z důvodu užívání ciz,ma].na zákl.sm1.o uýpůj. 966 127 307,64 127 307,6l

7. Kl.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. Další podmíněné závazky 0,0c 0,0(
,1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971

2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

5. Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 975

6. Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 976

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

8. Dl.podm.záv.vypl,z.práv.př.a dal.óin.moci zák.,výk.,soud. 979

9. Krátkodobé podm,závazky z poskytnutých garancí jednoráz. 981

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

1 1. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

Po,LoZKA
__ -

t] cETNl oBDoBI
MlNULE

4625 1 4 424

--__---_!-2 833 557,48

BEZNE



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

PoLoŽKA
sU

UCETNl oBDoBl
3íslo Název BĚžNÉ MINULE

12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 984

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

1 4. Dl.podmín.závazky ze soud.sporú,správ.řízení a jin.řízení 986

P,Vlll. Ost.podm,aktiva a ost.podm,pasiva a vyrovnávací účty 0,0c 0,0(
,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 úóet k podrozvahouým úótům ooo 7 331 402,52 4 297 021,7í



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



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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zaďrycerry v riČefrri závěrce a Pfrtan mii
vliv na íinanční situaci účetní jednotky.



B.2. lnformace podle § 66 odst. 8

Požadovaná iníormace se nevztahuje k právní formě účetn jednotky.

B,1. lnformace podle § 66 odst. 6

B.3, lnformace podIe § 68 odst, 3

Hodnota: 0,00



C. Doplňující informace k položkám rozvahy,,C.!.1. Jmění účet.jedn." a ,,C.t.3. Transfery na pořízení dl.majetku,,

Zvýš,stavu transíerů na poříz,dlouh,maj,za běž.úó.období

Sníž.stavu transíerů na poříz,dlouh.maj.ve věc.a ěas,souvisl

a
Císlo

položky NázeV položky UcETNl oBDoBl
BĚžNÉ MlNULÉ

c.1. 494 399,1 i

287 770,3i 287 55,1,9{

,J



D.1. počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 4 959,00

účetníjednotka má 9 kulturních památek oceněné ve výši 1,-Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) záko_na o ÚČetnictví ve své ÚČetní

evidenci. Jedná se o kostel, ,uoňi"e Račice, socha lmaóulaty Račice, socha sv. Vendelína Račice, socha sv. Floriana

ŘáĚi"", p"ratnir RA v pístovicích, kříž v Račicích, kříž v Pístovicích, kaplička RaČice.

Zvonička Pístovice v hodnotě 4.950,-Kč.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové vYměry lesních pozemků s tesním porostem ve výši 57 Kélm2

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

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

Hodnota: 0,00

D.5, 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

t



K položce Doplňující informace

0050 _ cesta - nebyla investice, ale oprava _ - 5.0O0,-Kč
0051 - cesta - nebyla investice, ale oprava - - 5.00O,-Kč
0056 - směna pozemku - 6.300,-Kč
0057 - plot u hřišťa Račice - 'l03.037,- Kč, převedeno do 02.1
0058 - chodníky Račice - 59.400,- Kč
0059 - hřiště - -772.469,-Kč - převedeno do 022
0060 - pasport rekonstrukce VO - 69.575,- Kč

128 975,00A.l1.8.

042
042
042
042
042

|6.300,-Kč - směna pozemku -doplatek za í3m2 Račice
25,-Kč - směna pozemku - vyřazení
1,843,98 Kě - vyřazení pozemku - prodej
11.'164,92 Kě - označení VB par.č. 27414 v k.ú. Račice
52-699,64 -Kč - označeníVB par.č. 406/,1 R
900,-Kč - prodej pozemku Řezníček
185,- Kč - prodej části pozemku par,č 1107l'l P
14.950,04 Kč - VB par.č. 973/3 v k.ú. Račice
10.216,36 Kč - VB par.č. 934/5 v k,ú. Račice
38.378,76 Kč _ zrušeníVB
4,673,76 Kč - zrušení VB
1,726,10 Kě - vyřazení pozemkuz prodej VaK Vyškov

1 619,92

0,100 - úrazové pojštění (2.572,-Kč) 2 572,00

FJtr8. -l- veřejnoprávní dotace - TJ Sokol Račice 300 000,00

- vratka dotace na volby do EP- í5.367,-Kč
- dotace na opravy střechy MŠ - 18o.ooo,-Kč

195 367,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Y



K položce Doplňující iníormace

Ea -. ,Tuzemsxe výnosy z činnosti účetníjednotky. Výnosy ze zahraničí nebyly.

částka

1 391 650,80

B,lV.2. 0300 - 455.300,- Kč plánovaná dotace se státního rozpočtu,- 20.000,- Kč finančn dar Grim- 60.000- Kč dotace Úřad práce Vyškov- 42.633,- Kč dotace na volby do EP
- 180,000,- Kč dotace na opraúu střechy MŠ
- 287 .770,32 Kč rozpuštění transferů

1 027 703,32

13. |521,521

521
521
521

0300 - mzdové náklady pracov_níci na smlouvy obce - 2,1 66.957,- Kč0500 - refundace - 4.105,60 Kč
0600 - mzdové náklady - OOV (dohody) - 175.271,-Kč
9!99 - m.z.dové náklady zastupitelé obóe -t,ZaS.gl2,- Xe
0900 - náhrady mezd v době nemoci -9301.- Kč

4 141 546,60

E.2. Doplňující informace k položkám výkazuzisku a ztráty

Enlz ---lNeinvestiČnÍ.příspěvek MŠ na provoz y §as_t9e_!!o,oo0,- Kč, příspěvek Mikroregionu or. ur.no"i*2o,ooo,-KČ,finančn',9i.ŘroliJ'iřsiolex - 20.ooo,-Kč, fin..|ii'o.r. Myslivecký spolek Račice_Pístovice - 10,00o,-Kč, projednáňí přestup_ků - s.á'so,-kj, ii.ánini oar STP Drnovice - 5.o00,_Kč,finanČní dT 
^sgH.|j"tovice 

- 40.00b,-xe, hnaneniáái u"i"xJ'ňoav - 30.ooo,-Kč, finanční darPaPrsek - 5,000,-Kč, finanční dar SD.H Račic" - óo.óoó.xe,iii"neni dar Kočičí sen _ 1.000,_Kč,lDs JMK - 61,85o,-Kč, finanční dar TJ Sokot n"Ji"" - ib Óřid,-ře, oot 
"o 

veřejnoprávní smlouva TJSokol Račice - 300.0O0,-Kč, Jubileum zaměstnanci - l a.Oóó, jXi.

1 230 200,00

36.000,- Kč - prodej pozemku Pístovice
5.000,- Kč - směna a prodej pozemku Račice
7,40O,- Kč - prodej pozemku Pístovice

149 120,00

21 .900,- Kč - prodej pozemku Račice
66.420,- Kč- prodej pozemku Račice
12.400,- Kč- prodej pozemku Račice

FJre-l zamřenáinvestice, která byla opravou. ,l0 000,00



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

Doplňující informace



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

K položce Doplňující informace Cástka



Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoLoŽKA BEZNE UCETNl
oBDoBí]íslo Název

G.l. Počáteční stav fondu k í,1 29 592,0(

G.ll. Tvorba fondu 65 000,0(

1. Přebytky hospodaření z minulých let

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

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů 66 000,0c

4. ostatní tvorba fondu

G.lll. Čerpání íondu 61 987,00

G.lV. Konečný stav fondu 33 605,00

v



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

PoLoŽKA účerruí oBDoBí
BEZNE

MlNULÉ]íslo Název BRUTTo KoREKcE NETTo
G. Stavby 45 22,1 ,152,6! ,l1 792764,4r 33 428 388,í6 34 154 369,1€

G.1. Bytové domy a bytové jednotky

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu ,l0 297 064,3t 1 41 0 539,0( 8 886 525,3t 8 952 057,3€

G.3, Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 6 226 514.6( 3 41 1 ,l9,1,0( 2 815 323,6( 2 934 183,6c

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 15 159 117.8i 4 245 666,0( 10 913 451,8; 11 327 211,87

G.5. Jiné inženýrské sítě 928 389,4( 192 6,1 1,0( 735 778,4( 761 482,4c

G.6, ostatní stavby 12 610 066,4( 2 532 757 ,4(
,l0 077 308,91 ,l0 179 433,91

Pozemky

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

ETNÍ OBDOBÍ

MlNULE

H,5, ostatní pozemky

PoLoŽKA
BEZNE

]íslo Název BRUTTo KoREKCE NETTo
H. Pozemky 4 992 445,1i 0,0c 4 992 445,1i 4994 540,24

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky 22 036,2í 22 036,2C zz Uóo,zL

H.3. Zahrady, pastviny, Iouky, rybníky 1 341 902,7: 1 341 902.7! ,l 339 ,l97,81

H.4. Zastavěná plocha 29B 665,5€ 298 665,5€ 298 665,5€

3 329 840,6: 3 329 840,6í

t

Stavby



íslo

položky
Název položky

účerruí oBDoBi
BĚžNÉ MlNULÉ

l. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,0c 0,0(

1.1 Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

,a

Y



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

číslo
položky

Název položky
UcETNl oBDoBl

BĚžNÉ MlNULÉ

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

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

J.2. Ostatní \^ýnosy z přecenění reálnou hodnotou



Údale o poskytnutých garancích

k



Úaale o projektech paňnerství veřejného a soukromého sektoru

základní údaje

Projekt

1

Druh projektu

2

Datum uzav.sml

3

Dodavatel stavební fáze

obchodní firma

4

lčo Rok zahájení
6

Rok ukončení

7

Ocenění poříz.
majetku dle sml

8

Výdaje vynaložené na pořízení
majetku

platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatelr
počátek konec

14 | ts
V tom: yýdaje na poř.majetku

t49 t4 -16 17 t4 25

t_3 10 t-3 18 19 t-3 26

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

t-1 12 t-1 22 t-1 28

;elkem 13 Celkem 24 |celkem 29

odesláno dne: RaZitko:

ob-c llačice-pístovico
Račice řp.72
683 05 Račice,-Pístovioo

|Č:00292249

ednot ky :
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