Účetní závěrka Obce Nový Jáchymov
řádná
sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013,
kdy účetním obdobím je kalendářní rok, tj od 1.1.2013 do 31.12.2013

Identifikace účetní jednotky:
Obec Nový Jáchymov , Nový Jáchymov čp.31, 26703
tel: 311693279
email: info@obecnovyjachymov.cz
IČ: 00233650
DIČ: CZ00233650
Statutární orgán : starostka obce Iva Kinclová
Sestavila: Miroslava Brixová

Okamžik sestavení: 2.5.2014

Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 220/2013 Sb. , kterou se stanoví obsah účetní
závěrky. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů,
které má účetní jednotka k dispozici. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za
sledované období. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých Kč, pokud není uvedeno jinak.
Další přílohy k účetní závěrce:
1. Rozvaha k 31.12.2013
2. Výkaz Zisků a ztrát k 31.12.2013
3. Příloha č. 5 k vyhlášce č.410/2009 Sb. k 31.12.2013+ Rozbor přílohy
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
5 . Inventarizační zpráva k 31.12.2013
6. Ostatní

Komentář :

Obec Nový Jáchymov je účetní jednotka, vede podvojné účetnictví. Od 1.12.2009 je plátcem
DPH. Obec je veřejnoprávní korporací. Sestavuje rozpočet, bankovní operace klasifikuje
rozpočtovou skladbou, členění se dělí na funkční a druhové. V účtovém rozvrhu jsou uvedeny
účty syntetické a analytické.
Systém zpracování účetnictví:
program Triada.
Program obsahuje kompletní a vzájemně provázané řešení celé problematiky účetnictví.
Vnitroorganizační účetnictví je vedeno u rozpočtové činnosti v rámci analytické evidence
k finančnímu účetnictví – třída 0-4.
Obec používá základní běžný účet, který plní zároveň funkci vkladového příjmového a
výdajového účtu , rozlišuje se pouze analyticky , účet je vedený u České spořitelny, a.s.
základní běžný účet: 363878349/0800
a účet hospodářské činnosti : 2225-363878349/0800
Dle nařízení MF ČR také účet u ČNB, číslo : 94-6517131/0710

1. ROZVAHA

Aktiva
Stálá
Oběžná
Pasiva
Vlastní kapitál
Cizí zdroje

K 31.12.2013

minulé období

28 378 600
27 775 838
10 661
28 378 600
20 965 113
7 413 487

28 308 911
26 272 042
2 036 868
28 308 911
19 323 699
8 985 212

K 31.12.2013
570 132
220 784
37 276
134 000
177 352
0

Minulé období
1 991 837
169 210
60 940
134 000
4 863
1 614 188

K 31.12.2013
692 802
6 720 684
304 486
4 411 409
230 866
26 174
41 544
64 233
1 614 188

minulé období
1 055 644
7 929 568
397 519
5 355 048
211 690
116 393
67 625
33 977
1 614 188

.
Aktiva - Pohledávky:
Krátkodobé pohledávky
odběratelé
Krátkodobé poskyt. zálohy
Pohledávky za ústř. instituc.
DPH
Dohadný účet aktivní( dotace
vodovod)
Pasiva – Závazky :
Dlouhodobé úvěry
Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Dodavatelé
Závazky k vybraným instit.
Zúčtování s inst. ZP a SP
Zaměstnanci
daně
Krátkobobé přijaté zálohy na
transfery –dotace vodovod
2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT
K 31.12.2013
Hlavní činnost

Minulé období
Hlavní činnost

Minulé období
Hospodářská
činnost
692 396

Výnosy

8 216 334

K 31.12.2013
Hospodářská
činnost
646 106

Náklady

6 369 695

81 584

5 981 209

24 902

Výsledek
hospodaření
před zdaněním V-N

+ 1 846 638

+564 522

+747 376

+667 494

3 728 586

3. Příloha č.5 k vyhlášce 410/2009 Sb.
Rozbor přílohy
Příloha č. 5 Základní A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nejsou informace ,
že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
Příloha č. 5 Základní. A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změnám účetních metod.

Příloha č. 5 Základní A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Oceňovací metody pro vedení
účetnictví: hmotný majetek a nehmotný majetek - oceňováno pořizovacími cenami
Pohledávky a závazky - jsou oceňovány jmenovitými hodnotami. Způsob účtování zásob :
způsob B, změny způsobu oceňování: nenastaly
§ 64 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji
Při prodeji majetku došlo k přecenění na reálnou hodnotu ( prodej vozidla SDH - WW )

§ 65 postup tvorby a použití opravných položek
Opravné položky účetní jednotka účtovala pouze k pohledávkám.
§ 66 odpisování majetku - je použit rovnoměrný způsob odepisování, o účetních odpisech je
účtováno ročně
§ 67 postup tvorby a použití rezerv - Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala
§ 69 metoda časového rozlišení - Účetní výkazy nejsou zaokrouhlovány
Příloha č. 5 Základní A. 4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize
podrozvahových účtů
902 - DDHM ve výši 486 863,20 Kč - SDH
903 –DDHM ve výši 698 767,10 – ZŠ Nový Jáchymov
976- zástava čp.1 ve výši 4 265 650,10 – z toho 4 mil.Kč pro zajištění
úvěru ČMSS na rekonstrukci čp.1
265 650,10 není zástava na úvěr, převod z účtu 977- ZŠ
978 - čp.31 ve výši 2000 000,- bylo použito pro úvěr na plynofikaci
Příloha č. 5 Základní A. 5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Obec neevidovala k 31.12.2013 žádné závazky po splatnosti vyplývající ze ZP, SP a odvodu daní

Příloha č. 5 Základní A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nenastaly skutečnosti, které vyžadují poskytnutí další ch informací o podmínkách či
situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne.
Příloha č. 5 Základní A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Z důvodu nedokončení 1. etapy stavby MŠ v termínu do 31.12.2014 bylo nutno podat žádost
o prodloužení lhůty k dokončení na Krajský úřad Středočeského kraje.

Savea spol. s.r.o. podala na obec žalobu ohledně nezaplacení sporné faktury za odběr vody a
stočné za 3.Q.2011. Od 1.4.2013 trvá bezesmluvní vztah mezi dodavatelem pitné vody a
obcí.

Příloha č. 5 Základní A. 8. Informace podle § 66 odst. 6
Pozemky p.č. 41/2 a pozemek p. č. 145/167 byly zaplaceny , nejsou ještě zapsány
v katastru nemovitostí a nejsou na výpisu
VÝKAZ Fin 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013

Příjmy k 31.12.2013

10 632 182

Výdaje k 31.12.2012

10 138 947

Saldo příjmů a výdajů

493 235

Financování záporné – splátky úvěrů
Položka 8124
Konečný výsledek hospodaření

- 389 790
+ 103 445

Rozbor hospodaření obce na základě:
- výkazu zisku a ztrát (výsledovky) – rozdíl mezi výnosy a náklady
- výkazu FIN 2-12 pro hodnocení plnění rozpočtu
Rozdíl mezi náklady a výnosy u hlavní činnosti představuje zisk ve výši Kč 1 846 638,-Kč.
Rozdíl mezi náklady a výnosy u hospodářské činnosti představuje zisk ve výši Kč 564 522,Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji včetně financování (splátek úvěrů) představuje zisk ve výši
103 445,- Kč. K rozdílu mezi Výkazem zisku a ztrát a rozdílem mezi příjmy a výdaji dochází
tím, že ve Výkazu zisku a ztrát je účtováno o nákladech a výdajích včetně časové souvislosti
s daným rokem (včetně dohadných položek) u Výkazu FIN 2-12M se jedná o příjem a výdaj
finančních prostředků v daném kalendářním roce. Ne všechny náklady jsou zároveň výdaji a
ne všechny výnosy jsou zároveň příjmy. Splátky úvěrů nejsou chápány jako náklady, ale ve
výkazu FIN 2-12 se projeví jako záporné financování ( částka 389 790 ,-Kč) , naopak přijaté
půjčky nejsou chápány jako příjmy, ale ve výkazu FIN 2-12 se projeví jako kladné
financování. Dále jsou ve výdajích zahrnuty i investiční výdaje, které neovlivňují náklady,
naopak jsou v nákladech odpisy, ale nejedná se o výdaj peněz. Zbylý rozdíl mezi výsledovkou
a vlastními výdaji na investiční akce je způsoben časovým rozlišováním nákladů a výnosů.
Hospodářská činnost obce:

Obec provozuje hospodářskou činnost na základě platných oprávnění. Týká se nakládání
s vodami, nakládání s odpady , provoz mechanizačních prostředků a organizování kulturních
akcí. Účet hospodářské činnosti je 2225-363878349/0800, vedený u České spořitelny.
Dle Výkazu zisku a ztrát za rok 2013 je výsledek hospodářské činnosti 564 522,20 Kč .
Výnosy z činnosti činí 503 095,- Kč
Výsledek hospodářské činnosti byl schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání
č.2/2013 dne 29.4.2014.
Příspěvkové organizace obce:
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola Nový Jáchymov, Nový
Jáchymov čp. 157. IČ. 750 33 887 .
Obec přispěla na provoz částkou 393 000,- Kč.
Hospodářský výsledek ZŠ Nový Jáchymov byl schválený RO dne 12.5.2014.
Hospodářský výsledek 2013 z hlavní činnosti
32 063,-.Kč
Hospodářský výsledek 2013 z doplňkové činnosti 32 544 ,- Kč.
Obec účtuje na podrozvahovém účtu 903 o majetku, který předala zřízené příspěvkové
organizaci do správy k vlastnímu hospodaření.
Stav účtu 903 k 31.12.2013 je 698 767,- Kč
Inventarizace majetku:
Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce
a neshledala žádné rozdíly.
Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2013 na základě příkazu starostky obce ze
dne 15.11.2013
013- dlouhodobý nehmotný majetek
021- stavby

13 972,17 795 470,93

022- samostatné movité věci a soubory mv

65 242,20

031-pozemky

6 558 196,24

042- nedokončený dlouhodobý majetek

3 337 817,-

Celkem

27 770 698,37

Inventarizační zpráva je přílohou č.4

Dluhová služba :
Číslo
řádku

Název položky

Odkaz na rozpočtovou skladbu

Číslo
řádku

Název položky

Odkaz na rozpočtovou skladbu

1

daňové příjmy (po konsolidaci) tř.1

5 654 202

2

nedaňové příjmy (po konsolidaci) tř.2

2 141 026

3

přijaté dotace - finanční vztah 4112+4212

4

dluhová základna

5

Úroky

6

splátky jistin a dluhopisů

7

splátky leasingu

8

dluhová služba

393 955

9

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

0,0505

0
7 800 882
4195
389760
0

Účetní jednotka má dlouhodobé úvěry ve výši 692 802,90,- Kč.
Účetní jednotka neposkytla žádné úvěry ani půjčky.
Účetní jednotka nemá žádné cenné papíry.
Účetní jednotka nemá žádné rezervy.
Účetní jednotka nemá žádný cizí majetek neuvedený v rozvaze.
Účetní jednotka nemá žádné závazky , které nejsou evidované v rozvaze.
Přepočet údajů v cizí měně není stanoven, žádné platby v roce 2013 nebyly realizovány v cizí
měně.

Přijaté dotace:
Účetní jednotka přijala poslední část dotace z FROM Středočeského kraje na opravu
vodovodu , ve výši 1 614 188,- Kč. Na povodňové škody získala obec od Středočeského kraje
částku 596 000,- Kč a 12 000,- Kč na prvotní likvidaci povodňových škod. Na volby částku
48 846,- Kč ( 21 000.- + 27 843,-)

Výběrové řízení:
V roce 2013 proběhlo jedno výběrové řízení a to na firmu, která provede výběrová řízení na
zhotovitele kanalizace v obci. Byla vybrána firma Ratifico, s.r.o.
Zpráva o výsledku hospodaření Obce Nový Jáchymov za rok 2013:
ZO přijalo na veřejném zasedání dne 17.6.2014 opatření ke zjištěným chybám a
nedostatkům.
Zpráva o výsledku hospodaření obce je součástí Závěrečného účtu obce a byla zveřejněna na
úřední desce .
V době mezi sestavením účetní závěrky a rozvahovým dnem se nic nestalo.
U účetní jednotky neexistují žádné skutečnosti a důsledky , které by nasvědčovaly tomu, že
nebude schopna plnit své závazky. Účetní jednotka předpokládá, že bude pokračovat
nepřetržitě ve své činnosti.

Řádná účetní závěrka Obce Nový Jáchymov za rok 2013 byla schválena 9 zastupiteli na veřejném
zasedání ZO Nový Jáchymov č.3/2014 dne 17.6.2014

