
Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: 12 / 2011
IČO: 00252069
Název: Město Bechyně 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
S ohledem na změnu účetních metod je u sociálního fondu provedeno přeúčtování z účtu 548 na účet 401.                                          Účetní jednotka nepřetržitě  pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Věcná břemena (město Bechyně jako osoba oprávněná) jsou účtována na účtu 951 a je využita i administrativní cena 10.000,- Kč.            Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a
označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 S., ve znění pozdějších předpisů,novely ČÚS 703 Transfery a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO Příklady
účtování pro obce a DSO od 1.1.2011 a nově zavedenými metodickými postupy uvedenými v aktualizaci od 1.10.2011, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:                                                                                                                                                                            a) způsob účtování zásob B                             
b) účtování opravných položek k 31.12. daného účetního období                                                                                                                                  c) způsob účtování fondů prostřednictvím účtu
401/0419                                                                                                                                                 Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.561/1991 Sb., o
účetnictví, vyhlášky č.410/2009 Sb., Českých účetních standardů č.701až 708, MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO od 1.1.2011 a 1.10.2011, jehož účetní aspekty byly schváleny
zástupci MF ČR .

25.05.2012 12h15m 7s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 1 / 16



Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

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

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

P.I. Majetek účetní jednotky 26 212 817,85 25 045 000,00 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901   

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 922 988,70 1 828 000,00 

3. Ostatní majetek 903 24 289 829,15 23 217 000,00 

P.II. Odepsané pohledávky a závazky 301 379,50 192 000,00 

1. Odepsané pohledávky 911 301 379,50 192 000,00 

2. Odepsané závazky 912   

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou   

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926   

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 6 595 314,77 64 339 000,00 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931   

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU 941  58 162 000,00 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 943 351 029,99  

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944   

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945   

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947   

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948   

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949   

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 6 244 284,78 6 177 000,00 

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku   

1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966   
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

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

Číslo Syntetický Období

položky Název položky účet Běžné Minulé

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968   

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1 448 700,00  

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 1 448 700,00  

5. Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU 976   

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979   

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982   

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

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

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985   

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986   

P.VII. Vyrovnávací účty 31 660 812,12 89 576 000,00-

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 31 660 812,12 89 576 000,00-

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.05.2012, 12h15m 7s Podpisový záznam:
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Položka

Název Číslo Stav k 1.1. Stav k

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 52 253 000,00 251 168,00 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 110 000,00 109 262,00 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 3 888 000,00 6 398 231,00 
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

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

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

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

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

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky nastala situace , kdy došlo k návrhu na vklad do 31.12.daného účetního období avšak právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní
závěrky. Jednalo se o pozemky č.2124/1, 2124/2, 2124/3, 2126/1, 2126/2, 2126/3 a domy čp.667-669 a čp.672-674, které jsou určeny k prodeji, na katastr bylo zasláno prohlášení vlastníka, ale
uvedené pozemky a domy jsou stále vedeny na LV10001 a nemají samostané LV. Dále k pozemkům č. 1752/1 a 1752/2 a pč.1988 ostatní plocha bude evidováno věcné břemeno, ale na těchto
pozemcích dosud není proveden záznam o věcném břemeni.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Položka

Název Účet Číslo Stav k 1.1. Stav k

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 x  

v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x  

z toho na: výzkum a vývoj 3 x  

vzdělávání pracovníků 4 x  

informatiku 5 x  

individuální dotace na jmenovité akce 6 x  

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 x  

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 403) 8 x  

Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 x  

z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 x  

z toho na: výzkum a vývoj 11 x  

vzdělávání pracovníků 12 x  

informatiku 13 x  

přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů
evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele

(z AÚ k účtu 671) 14 x  

přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 15 x  

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) 16 x  

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17 x  

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 x  

Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) 19 x  

Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 x  

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 21 x 2 960 446,20 

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 316) 22   

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 326) 24   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 326) 25   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 326) 26   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 326) 27   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů (účet 326) 28   

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu (účet 316) 29   

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem (účet 316) 30   

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí (účet 316) 31   

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32   

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33   
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34   

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35   

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36   

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37   

Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38   

Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39   

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40  16 000 000,00 

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41   

Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42   

Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43   

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44   

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45   

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46 1 976 000,00 1 592 481,80 

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47   

Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253 a 312) 48   

z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků (z účtů 253 a 312) 49   

komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063) 50   

ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253 a 312) 51   

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.05.2012, 12h15m 7s Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky.
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav
položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

B.

Položka

Číslo Název Účet Stav k 1.1. Stav k

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364   

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

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

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364   
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

C.

Položka

Číslo Název Stav k 1.1. Stav k

C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné   

C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné 58 162 000,00 351 029,99 

C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné   

C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné   

C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům   

C.6. Rozpočtované prostředky 155 808 000,00 160 115 155,00 
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Netýká se naší účetní jednotky. 0.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Netýká se naší účetní jednotky.0.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Netýká se naší účetní jednotky. 0.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Netýká se naší účetní jednotky. 0.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm.
k) zákona o účetnictví.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

3600000.00 Účetní jednotka hospodaří s 3 600 000 m2 lesních pozemků s lesním porostem.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

205200000.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce

Účetní jednotka má úvěr od České spořitelny, a.s. ,ve výši 16.000.000,- Kč.                                                                                 Účetní jednotka zachovala dolní hranici pro
účtování DDHM na syntetické účty.                                                                         Účetní jednotka přeřadila dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60.000,-
Kč v jednotlivých případech u účtu 013  ve výši 47.008,50 Kč a účtu 019 ve výši 45.150,- Kč na účet 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Účetní jednotka přeřadila
dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40.000,- Kč v jednotlivých případech u účtu 022 v úhrnné výši 471.339,78 Kč na účet 028 drobný hmotný dlouhodobý
majetek.                                     U účtu 021 Budovy, haly a stavby došlo k navýšení o 167.368.899 Kč a u účtu 031 pozemky došlo k navýšení o 131.390,- Kč, vzhledem k tomu,
že zastupitelstvo města Bechyně rozhodlo o prodeji bytů nájemcům, byly byty vč. pozemků  oceněny reálnou hodnotou.Jedná se o byty na sídlišti Na Libuši čp.618 -633, čp.644-
700.                                    U účetní jednotky došlo k dooprávkování u účtů o 013, 018, 019, 021, 022, 028.
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce
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Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy - územní samosprávné celky

Položka

Číslo Název Stav k

G.I. Počáteční stav fondu 241 989,13 

G.II. Tvorba fondu 188 043,00 

1. Přebytky hospodaření z minulých let 188 043,00 

2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce  

3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů  

G.III. Čerpání fondu 308 814,00 

G.IV. Konečný stav fondu 121 218,13 

25.05.2012 12h15m 7s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 15 / 16



Licence: DJ7H XCRGUPXA / PXC  (19092011 / 19042011)

G. Stavby

Období

Číslo Běžné Minulé

položky Název položky Brutto Korekce Netto

G. Stavby 1 026 194 193,61 214 452 421,43 811 741 772,18 803 011 000,00 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 360 685 293,95 32 205 222,00 328 480 071,95 192 564 000,00 

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 208 325 098,51 86 943 981,68 121 381 116,83 207 908 000,00 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 169 799 169,58 29 626 859,14 140 172 310,44 169 804 000,00 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 95 206 414,84 34 850 986,61 60 355 428,23 92 207 000,00 

G.5. Jiné inženýrské sítě 138 633 985,73 29 657 545,00 108 976 440,73 138 634 000,00 

G.6. Ostatní stavby 53 544 231,00 1 167 827,00 52 376 404,00 1 894 000,00 

H. Pozemky

Období

Číslo Běžné Minulé

položky Název položky Brutto Korekce Netto

H. Pozemky 82 837 359,39  82 837 359,39 82 545 000,00 

H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky 64 011 158,81  64 011 158,81 64 046 000,00 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4 448 484,32  4 448 484,32 4 554 000,00 

H.4. Zastavěná plocha 6 808 922,60  6 808 922,60 6 645 000,00 

H.5. Ostatní pozemky 7 568 793,66  7 568 793,66 7 300 000,00 

* Konec sestavy *
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