
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012

277983IČO:

Název:

Sídlo:

Obec Jívka

Jívka čp. 42, 542 13 Jívka

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

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

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

Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vhláška č.
410/2009 Sb. V souladu s tímto právním předpisem od 1.1.2012:
 - Rozlišují se dlouhodobé /472,471/ a krátkodobé /373,374/ zálohy na transfery, které byly do roku 2011 
   vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374.
 - Evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané 
   vládní instituce.
 - Oproti roku 2011 se neúčtují daňové výnosy na účty skupiny 63, ale na systetické účty skupiny 68.
 - Oproti roku 2011 se neevidují náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528, ale společně
   se mzdovými náklady na účtu 521.

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

*Od 1.1.2012 se účtují odpisy /odpisy rovnoměrné/  k dlouhodobému majetku.
*O zásobách účtuje účetní jednotka dle způsobu B.
*Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn:
- v tomto účetním odbobí neměla účetní jetnotka účetní případ v cizí měně, k žádnému přepočtu nedošlo.
*Opravné položky k pohledávkám:
- dle směrnice obce Jívka se opravné položky k pohledávkám nebudou tvořit, pokud se bude jednat o částku
  do 10.000,-- Kč (účto 556/194).
* účetní jednotka postupuje při časovém rozlišení dle Vnitřní směrnice časového rozlišení a je použit účet 389
  /vodné, elektřina/.
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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.

87 880,50 75 604,50Majetek účetní jednotkyP.I.

- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

30 271,00 17 995,00Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

57 609,50 57 609,50Ostatní majetek 9033.

- -Vyřazené pohledávky a závazkyP.II.

- -Vyřazené pohledávky 9111.

- -Vyřazené závazky 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.

- -Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktivaP.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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9395.

- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 9416.

- -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.

- -Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 94913.

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 95114.

- -Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.V.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 9611.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 9622.

- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 9633.

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 9644.

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

- -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.

- -Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasivaP.VI.

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972

- -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974

- -Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976

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

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

- -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981

- -Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982

- -Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983

- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984

- -Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985

- -Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986

87 880,50 75 604,50Vyrovnávací účtyP.VII.

87 880,50 75 604,50Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999

11.2.2013 13:33:17Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákonaA.5.

39 337,00 44 476,00Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

17 674,00 19 876,00Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

149 191,00 88 014,00Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

ÚČETNÍ OBDOBÍ
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)A.6.

Ke konci účetní uzávěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu
na finanční situaci účetní jednotky.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)A.7.

* nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)A.8.

Dne 21.12.2012 byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jedná se o kupní smlouvu mezi obcí a Miloslavem
Fraňkem.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)A.9.

Netýká se úzmně samosprávného celku. Účetní jednotka netvoří investiční fond.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky SU
Číslo
pol.

BĚŽNÉ MINULÉ

- -Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364B.1.

- -Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364B.2.

- -Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364B.3.

- -Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364B.4.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

- -Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

120 406,17 -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)

Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)D.1.

účetní jednotky se netýká0,00

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)D.2.

účetní jednotky se netýká0,00

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)D.3.

účetní jednotky se netýká0,00

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)D.4.

účetní jednotky se netýká0,00

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.5.

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty oceněné ve výši 1,-- Kč dle §
25 odst. 1 písm. k/ zákona o účetnictví.

0,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)D.6.

1,791.557  m20,00

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)D.7.

102 118 749,00

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.8.

Lesní pozemky jsou v účetnictví evidovány v částce 7,322.995,80 Kč.0,00
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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

Poskytnutá půjčka MUDr. Záveskému.
Dle smlouvy splácí měsíčně Kč 620,--.

462 0,00

Dlouhodobá pohledávka, měsíčně spláceno dle rozhodnutí soudu.469 0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce

* na účet 549 účetní jednotka účtuje náklady na refundaci mzdy, pojistné
majetku
* na účet 572 účetní jednotka účtuje poskytnuté příspěvky: DSO Jestřebí
hory /členský příspěvek/,
   - příspěvek na provoz /Diakonie Vrchlabí, Oblastní charita Trutnov, Hospic
Č.K./
   - příspěvek na provoz vlastní PO /MŠ Jívka/
   - příspěvek na dojíždějící žáky /obec Dětenice, město Stárkov, město
Trutnov, město Rtyně, město Hronov,
                                                    město Teplice, obec Radvanice, město
Úpice/
* na účet 672 účetní jednotky účtovala předpis neinvestičního transferu ze
SR v rámci souhrnného
   finančního vztahu, dotace z ÚP Trutnov, KÚ HK: na sčítání, na PO a na
lesy.
* o časovém rozlišení účuje jednotka k 31.12.2012-jednou ročně.

0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Doplňující informace ČástkaK položce

419 0,00

Tvorba sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd ročně. 0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo
pol.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

24 270,30Počáteční stav fonduG.I.

29 411,00Tvorba fonduG.II.

29 411,00Přebytky hospodaření z minulých let1.

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

-Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

14 910,00Čerpání fonduG.III.

38 771,30Konečný 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)

30 142 388,45 4 200 457,00StavbyG.

Název položky
Číslo
pol.

BRUTTO KOREKCE

- -Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

4 321 476,00 1 257 223,00Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

4 369 933,60 740 254,00Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

5 278 788,00 1 047 002,00

Jiné inženýrské sítě

G.4.

15 485 128,85 1 046 064,00

Ostatní stavby

G.5.

687 062,00 109 914,00G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

25 941 931,45 24 497 445,80

NETTO

- -

3 064 253,00 3 118 673,00

3 629 679,60 3 684 371,60

4 231 786,00 4 368 194,00

14 439 064,85 13 001 639,20

577 148,00 324 568,00

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

12 811 783,87 -PozemkyH.

Název položky
Číslo
pol.

BRUTTO KOREKCE

247 372,00 -Stavební pozemkyH.1.

7 322 995,80 -Lesní pozemkyH.2.

4 375 260,01 -Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

- -

Ostatní pozemky

H.4.

866 156,06 -H.5.

Zastavěná plocha

12 811 783,87 12 783 578,87

NETTO

247 372,00 234 845,00

7 322 995,80 7 322 995,80

4 375 260,01 4 382 364,01

- -

866 156,06 843 374,06

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Pozemky
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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.

65 146,00 -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.

65 146,00 -Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.

- -Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64K.1.

- -Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64K.2.

Název položky
Číslo
pol.

BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahyK.

- -Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodejiK.
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