
Sídlo účetní jednotky

Název: Město Šluknov

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO:

PŘÍLOHA

00261688

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2014

obec

Místo podnikáníÚdaje o organizaci

407 77

Kontaktní údaje

ulice, c.p.

Předmět podnikání

Šluknov
zřizovatel

00261688

obec

407 77

identifikační číslo
Územně samosprávný celek

nám.  Míru 1

právní forma
PSC, pošta

Šluknov
PSC, pošta

nám.  Míru 1

ulice, c.p.

Osoba odpovědná za účetnictví

CZ-NACE

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

veřejná správa

stehlikova@mesto-sluknov.cz

hlavní činnost
fax

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2015, 09:02

vedlejší činnost

Mgr. Eva Džumanová

412315343

Statutární zástupce

e-mail

Ing. Ladislav Růžička

Podpisový záznam statutárního
orgánu

telefon

751100

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

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

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

Účetní jednotka vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném
znění. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Odpisy majetku jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., účtovány jsou
jednou ročně do 12. měsíce. Opravné položky k pohledávkám a majetku jsou tvořeny dle ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., v
platném znění a jsou účtovány k 31.12. daného roku.
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Název položkyČíslo
položky

Podrozva-
hový účet MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 214 011 714,53 216 251 569,13
901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1.

2 344 216,17902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek2. 2 098 813,77
211 667 498,36903Ostatní majetek3. 214 152 755,36

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 199 158,93 209 458,93
199 158,93911Vyřazené pohledávky1. 209 458,93

912Vyřazené závazky2.
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku1.
922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání2.
923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou3.
924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou4.
925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou5.
926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou6.

P.IV. Další podmíněné pohledávky 922 711,79 2 826 175,24
931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého1.
932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého2.
933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv3.
934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv4.
939Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí5.

832 086,79941Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí6.
942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům7. 319 950,00
943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům8. 2 415 600,24
944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění9.
945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění10.
947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení11.

90 625,00948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních12. 90 625,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu1.
962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu2.
963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu3.
964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu4.
965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na5.
966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na6.
967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo7.
968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo8.

P.VII. Další podmíněné závazky 54 420 000,00 -54 420 000,00
971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého1.
972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého2.
973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv3.
974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv4.
975Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí5.
976Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí6.
978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další7.
979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další8.
981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9.
982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových10. -54 420 000,00
983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních11.

54 420 000,00984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních12.
985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a13.
986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a14.

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a
991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva1.
992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva2.
993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva3.
994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva4.

160 713 585,25999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům5. 273 707 203,30

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
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BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku1. 623 845,00 496 862,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění2. 267 433,00 215 758,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů3.

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

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

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

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

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

Synt.
účetNázev položkyČíslo

položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

MINULÉBĚŽNÉ

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.

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní obdobíC.1. 40 464 024,46 319 950,00
Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislostiC.2. 717 554,95 264 527,52

Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetkuC.
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Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.
TEXT CISLO

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

2 916 799,00

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)D.3.
TEXT CISLO

33 937 491,90

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.
TEXT CISLO

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)D.5.
TEXT CISLO

Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.6.
TEXT CISLO
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Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.
TEXT CISLO

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce 408 : v roce 2013 částka 1077869,- Kč jako  uznání závazku  vůči firmě Skanska a.s. 1 077 869,00408 0500
Oprava chybného účtování přijaté dotace z roku 2012 do výnosů - sportovní hřiště 300 000,00408 0501
Oprava chybného účtování přijaté dotace z roku 2010 a 2011 do výnosů - zámecký park 8 486 347,45408 0502
Oprava chybného účtování přijaté dotace z roku 2011 do výnosů - dům s pečovatelskými byty 12 160 169,22408 0503
Oprava chybného přenosu dat účtování oprávek z roku 2013 1 063 277,30408 0504
Oprava chyb v odpisech - sběrný dvůr 333 792,01408 0505

K položce Doplňující informace Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce Doplňující informace Částka

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 Částka

Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ

OBDOBÍČíslo
Položka

G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 78 409,60
G.II. Tvorba fondu 910 265,64

Přebytky hospodaření z minulých let1.
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2. 855 291,00
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.
Ostatní tvorba fondu4. 54 974,64

G.III. Čerpání fondu 685 036,00
G.IV. Konečný stav fondu 303 639,24

Ostatní fondyF.g.
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NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

G. Stavby 205 104 480,40210 602 264,5760 578 374,00271 180 638,57

Bytové domy a bytové jednotkyG.1. 130 962 936,05121 202 283,0517 595 173,00138 797 456,05

Budovy pro služby obyvatelstvuG.2. 37 478 971,5251 264 088,6925 280 038,0076 544 126,69

Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3. 5 412 380,005 361 568,003 828 440,009 190 008,00

Komunikace a veřejné osvětleníG.4. 22 887 827,6323 007 842,6312 381 536,0035 389 378,63

Jiné inženýrské sítěG.5. 375 716,40363 974,40301 361,00665 335,40

Ostatní stavbyG.6. 7 986 648,809 402 507,801 191 826,0010 594 333,80

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

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

H. Pozemky 96 018 908,4296 273 094,5296 273 094,52

Stavební pozemkyH.1.
Lesní pozemkyH.2. 33 937 491,9033 937 491,9033 937 491,90

Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3. 5 608 875,575 590 890,765 590 890,76

Zastavěná plochaH.4. 6 904 629,636 705 076,646 705 076,64

Ostatní pozemkyH.5. 49 567 911,3250 039 635,2250 039 635,22

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

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

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

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ. 3 663 693,00 6 880 283,50
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1. 3 663 693,00 6 880 283,50
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztrátyJ.
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Doplňující informace k poskytnutým garancímK.

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatnímK.2.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoruL.

Název položkyČíslo
položky

Podíl mzdových nákladů na
jednoho pracovníka
(přepočtený stav) v

pracovním a služebním
poměru

Podíl mzdových nákladů na
jednoho pracovníka

(přepočtený stav) mimo
pracovní a služební poměr

Mzdový náklad

1.

2. 4.

3.

6.

5.

Minulé účetní období

Běžné účetní období Běžné účetní období

Minulé účetní období

Běžné účetní období

Minulé účetní období

N.II.1 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
22 494 774,00 223 273,19

N.II.2 Ostatní platy ( hrazené refundace jiným
organizacím)

N.II.3 Ostatní osobní výdaje
620 915,00 25 871,46

N.II.4 Platy představitelů státní moci a některých
orgánů

N.II.5 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
963 266,00 68 804,71

N.II.6 Odstupné

N.II.7 Odchodné

N.II.8 Ostatní platby za provedenou práci jinde
nezařazené

N.II.9 Mzdové náhrady

N.II.10 Náhrady mezd v době nemoci
66 059,00 1 834,97

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové nákladyN.
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