
Sídlo účetní jednotky

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

IČO:

PŘÍLOHA

00232947

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

obec

Místo podnikání

Město Vlašim

Údaje o organizaci

25801

Kontaktní údaje

ulice, c.p.

Předmět podnikání

Vlašim
zřizovatel

00232947

obec

25801

identifikační číslo
Územně samosprávný celek

Jana Masaryka 302

právní forma
PSC, pošta

Vlašim
PSC, pošta

Jana Masaryka 302

ulice, c.p.

Osoba odpovědná za účetnictví

CZ-NACE

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

všeobecné činnosti veřejné správy

miroslava.krulisova@mesto-vlasim.cz

hlavní činnost
fax

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2020, 13:19

vedlejší činnost

Mgr. Luděk Jeništa

313039440

Statutární zástupce

e-mail

Ing. Miroslava Krulišová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

telefon

841100

Název: Město Vlašim

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)

Účetní jednotka nebyla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009
Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO.

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

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
a) způsob účtování zásob B
b) postupy účtování u opravných položek u pohledávek nad 10 tis. Kč ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti
c) rovnoměrný způsob odpisování majetku
d) způsob účtování fondů - rozvahově
e) časové rozlišení a významnost pro přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu - směrnice č 4/2012 a 5/2016
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Název položkyČíslo
položky

Podrozva-
hový účet MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 379 026 136,33 376 059 090,18
1,21901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1. 1,21

1 153 560,00902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek2. 1 088 110,99
5 206 329,35905Vyřazené pohledávky3. 4 367 738,37

906Vyřazené závazky4.
372 666 245,77909Ostatní majetek5. 370 603 239,61

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé 5 997 866,80 49 367 696,50
911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů1.
912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů2.
913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů3. 37 258 153,59
914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů4.

5 997 866,80915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů5. 12 109 542,91
916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů6.

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 873 120,00 1 651 815,00
430 000,00931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého1. 1 215 855,00

932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého2.
933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv3.
934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv4.
939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní5.
941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní6.

443 120,00942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům7. 435 960,00
943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům8.
944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění9.
945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění10.
947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení11.
948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních12.

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé 23 977 245,65 17 743 350,00
951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů1.
952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů2.

23 196 795,65953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů3. 16 962 900,00
954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů4.

780 450,00955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů5. 780 450,00
956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů6.

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 26 983 203,90 26 816 159,00
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.

26 983 203,90966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na6. 26 816 159,00
967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo7.
968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo8.

P.VII. Další podmíněné závazky 200 000,00 202 820,00
200 000,00971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého1. 202 820,00

972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého2.
973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv3.
974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv4.
975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu5.
976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu6.
978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další7.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
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979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další8.
981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových9.
982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových10.
983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních11.
984Dlouhodobé 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.

382 691 164,88999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům5. 417 802 972,68

A.5 Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

nevztahuje se na obec

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní
jednotky

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)B.3.
TEXT CISLO

ÚJ nemá 0,00
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BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní obdobíC.1. 62 182 564,65
Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislostiC.2. 11 088 579,77 11 642 400,17

Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetkuC.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.
TEXT CISLO

Účetní jednotka má 190 ks předměty kulturní hodnoty oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k)
zákona o účetnictví ve své účetní evidenci

190,00

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

301 150 604,00

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

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
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Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.6.
TEXT CISLO

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.
TEXT CISLO

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

ZŠ Sídliště a ZŠ Vorlina, voda a kanalizace, komunikace, chodníky 54 350 209,41A.II.3.
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. 15 838 769,76
G.II. Tvorba fondu 8 214 385,33

Přebytky hospodaření z minulých let1.
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2. 8 214 385,33
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.
Ostatní tvorba fondu4.

G.III. Čerpání fondu 18 244,02

Ostatní fondyF.g.
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G.IV. Konečný stav fondu 24 034 911,07

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

G. Stavby 1 348 785 756,881 424 826 467,81759 544 351,002 184 370 818,81

Bytové domy a bytové jednotkyG.1. 84 223 859,0283 018 005,6772 182 248,00155 200 253,67

Budovy pro služby obyvatelstvuG.2. 456 394 881,71491 056 698,70256 876 121,00747 932 819,70

Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3. 377 065,50367 855,50368 072,00735 927,50

Komunikace a veřejné osvětleníG.4. 238 110 786,74266 155 318,71157 401 134,00423 556 452,71

Jiné inženýrské sítěG.5. 400 803 442,63411 023 100,50176 673 644,00587 696 744,50

Ostatní stavbyG.6. 168 875 721,28173 205 488,7396 043 132,00269 248 620,73

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

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

H. Pozemky 72 678 685,0972 703 285,8772 703 285,87

Stavební pozemkyH.1. 2 052 582,482 046 082,482 046 082,48

Lesní pozemkyH.2. 20 813 551,9520 813 551,9520 813 551,95

Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3. 6 731 707,336 702 640,736 702 640,73

Zastavěná plochaH.4. 8 315 400,548 301 938,948 301 938,94

Ostatní pozemkyH.5. 34 765 442,7934 839 071,7734 839 071,77

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.
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BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1.
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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