Licence: DG5Y

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

A.1.

12 / 2017
00235571
Obec Nebovidy

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2012. Účetní jednotka zahájila od
1.1.2012 odpisování. Za rok 2012 vykázala díly této nové metodě na ř.A.I.28 odpisy do výnosů rozpustila investiční transfery řádek B.IV.2 rozvahy. Od 1.1.2015 zbytková hodnota odpisovaného
majetku 0Kč.
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A.3.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

-účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, -účetní výkazy sestavuje dle vyhlášky č.410/2009 Sb. - časové rozlišení-účetní jednotka
časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby, vyřazení majetku-účet 401, nebo přes účty 552, 553, 554 v plné výši, Majetek: - Dlouhodobý nehmotný majetek DNM s dobou použitelnosti delší
než jeden rok v pořizovací ceně nad 60 000 Kč účet 019, 041, technické zhodnocení účet 044 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek DDNM s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací
ceně od 7 000 do 60 000 Kč včetně účet 018, pořízení se účtuje na účet 558 - Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v hodnotě 0 – 7 000 Kč je evidován v podrozvahové
evidenci na účtu 901 - Dlouhodobý hmotný majetek DHM s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně nad 40 000 Kč účet 042, 021, 022, technické zhodnocení účet 045 - Drobný
dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 3 000 do 40 000Kč účet 028, pořízení se účtuje na účet 558 - Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší
než jeden rok v hodnotě nižší než 3 000 Kč je evidovaný na účtu 902 - účetní jednotka neobchoduje s deriváty -zásoby-u účetní jednotky jsou zajištěny systémy nákupů kancelářských potřeb a
ostatních spotřebních materiálů ve výši požadované spotřeby k datu bez vytváření významných skladových zásob, součástí pořizovací ceny zásob(provozního materiálu) je přepravné, provize,
pojistné, příp.clo, zásoby- účet 132-pytle, nádoby na odpad, metoda B. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech od 1.1.2014 nebyl pořízen. Majetek
bezúplatně předaný státem v roce 2014 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708. Darovaný majetek-cena dle znalce nebo cena dle místa a času obvyklá. Majetek pořízení úplatně v
roce - cena majetku dle pořizovacích nákladů. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na
žádosti a administraci dotace, stejně tak i případné výdaje na výběrová řízení . Významné vedlejsí náklady k pořízení DM jsou popsány v bodě E1.Změny způsobu oceňování nenastaly. Odpisový
plán:účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s vyjímkami konkrétních majetkových položek. Významné vyjímky hodnotově významné odchylky
do příloh ČÚS 708 Odpisování jsou popsány v příloze v bodě E2, k účtu 551 (k položce A.I.28) Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2014
nebyly realizovány v cizí měně. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní
jednotka stanovila. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozděluje dle čtvrtletí, vyjímkami, které se rozlišují vždy jsou energie a to ve výši záloh a dále účetní jednotka
časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročnými rozdíly. K 1.6.2014 změna - příloha k odpisovému plánu z důvodu pořízení nového územního plánu-stanovená doba
používání v letech 20. Účetní jednotka od 1.1.2017 přiřazuje k účtu 261-Pokladna rozpočtovou skladbu. V dubnu 2017 SFŽP rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 27 119 485,84 Kč, uznatelné
investiční výdaje pro potřeby dotace-uhrazené v roce 2016 před rozhodnutím byly účtovány bez příslušného nástroje, prostové jednotky a účelového znaku-faktura od VPP č.1600101462, uhrazena
12.12.2016 ve výši 604 626 Kč, opravný doklad přiložený k faktuře, že mělo být účtováno 231 0100 2321 6121: výše podpory s 106 5 15974 ve výši 381 592,20 Kč, spoluúčast 15% s 106 1 ve výši
67 339,80 Kč a příjmy dle čl.6 25% ve výši 149 644 Kč, nezpůsobilé výdaje pro potřeby dotace ve výši 6 050 Kč, dále neinvestiční výdaje na faktury Witero č.2016002 a č.2016064 uhrazené
11.1.2016 a 7.4.2016-přiložen k fakturám opravný doklad, že mělo být účtováno fa 2016002 na účtě 231 0100 2321 5169: výše podpory s 106 5 15011ve výši 19 284,38Kč , spoluúčast 15% 106 1
bez úz ve výši 3 403,13 Kč a příjmy čl.6 25% ve výši 7 562,50Kč, faktura č. 2016064 na účtě 231 0100 2321 5169: výše podpory s 106 5 15011ve výši 26 998,13 Kč , spoluúčast 15% 106 1 bez úz
ve výši 4 764,38 Kč a příjmy čl.6 25% s 106 1 bez úz ve výši 10587,50Kč.

21.02.2018 14h55m30s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 2 / 17

Licence: DG5Y

A.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.

21.02.2018 14h55m30s

účet

901
902
905
906
909
911
912
913
914
915
916

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

207 585,85
7 589,00
190 656,85
9 340,00

201 798,85
5 048,00
187 410,85
9 340,00

362 100,00

4 000 000,00

362 100,00

4 000 000,00

921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956
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ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

21.02.2018 14h55m30s
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2017 účetní jednotkamá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápise V-11097/2017-204, smlouva směnná, právní účinky zápisu ke
dni 24.11.2017, zápis proveden 15.1.2018

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

nevztahuje se k právní formě účetní jednotky

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

21.02.2018 14h55m30s
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C.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

21.02.2018 14h55m30s
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489 415,18
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

účetní jednotka nemá náplň

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

20150.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

1148550.00
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

D.II.1

splácení úvěrů od Česká spořitelna a.s. - k 31.3.2017 refinancováno u KB, stav úvěru, čerpání nového úvěru na kanalizaci od KB(navýšení o 11
mil)+navýšení úvěru na vodu(6mil)

D.III.15.

DPPO 2017 nákladově zaúčtovná

A.II.3.

zařazení stavby-kanalizace II.etapa+kanalize přípojky veř.část do užívání ke dni kolaudace

D.III.36.

DPPO 2017-zaúčtovaná daň-výnosy příštích období

A.II.8.

rozpracovanost vodovod

1 194 931,72

B.II.18.

odesláno ZVA kanalizace přípojky-pohledávka dotace VPS

1 000 000,00

B.II.32.

obdržené dotace na kanalizaci a vodu bez ZVA,

37 570 784,56

C.I.3.

majetek s dotací a nezařazen do úžívání

10 451 299,00

D.III.19.

výměr - penále z prodlení odvodu dotace MKČR 2014 a 2015

D.III.32.

transfery, kde nebylo ZVA

21.02.2018 14h55m30s

Částka

20 859 798,00

50 216 742,82
53 580,00

170 800,00
37 269 948,31
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

A.I.13

od 1.1.2015 počet zaměstnanců 2, od 14.3.2016 - již jen 5 zastupitelů, 1 uvolněný starosta, 1 neuvol.místostarosta s odměnou od 1.8.2015, 1
neuvol.zastupitel bez odměny, od 05/2017 1 zaměstnanec VPP 13101

A.I.23.

výměřeno odvod části dotace za porušení rozpočtové kázně, včetně penále

A.V.1.

DPPO 2017 proútovaná do nákladů

B.IV.2.

proúčtování dotace neivestiční, která nebyla poskytnuta, ale majetek byl zařazen do užívání

21.02.2018 14h55m30s

Částka

1 236 978,00

375 800,00
53 580,00
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

21.02.2018 14h55m30s

Doplňující informace

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

21.02.2018 14h55m30s

Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.

21.02.2018 14h55m30s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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G.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

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

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

157 022 910,68

14 222 974,25

142 799 936,43

94 557 401,61

3 229 641,00
436 616,00
35 312 972,79
115 735 991,89
2 307 689,00

699 055,00
206 147,00
5 542 146,25
6 730 902,00
1 044 724,00

2 530 586,00
230 469,00
29 770 826,54
109 005 089,89
1 262 965,00

2 590 838,00
235 965,00
30 288 448,54
60 082 093,07
1 360 057,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

21.02.2018 14h55m30s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

15 555 497,17

15 555 497,17

15 557 284,17

17 406,00
1 208 859,02
453 353,71
13 875 878,44

17 406,00
1 208 859,02
453 353,71
13 875 878,44

17 406,00
1 210 651,67
453 353,71
13 875 872,79
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XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

21.02.2018 14h55m30s

BĚŽNÉ
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K.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:
Číslo
sloupce

Poznámka

1

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.

2

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

3

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní
jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.

4

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku
je obchodní firma.

5

Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu
avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.

6

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.

7

Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu
poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.

8

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.

9

Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.

10

Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

21.02.2018 14h55m30s
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L.

XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:
Číslo sloupce

Poznámka

1

Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.

2

Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a
nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.

6 až 7

Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.

9 až 12

Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.

13
14 a 15
16,18,20,22
17,19,21,23
24
25 až 29

Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

* Konec sestavy *

21.02.2018 14h55m30s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 17 / 17

