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Příloha účetní závěrky dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Obec Horní Slatina
Obecné údaje
Název: Obec Horní Slatina
Sídlo: Horní Slatina 39, 380 01 Dačice
Právní forma: Územně samosprávný celek, obec
Předmět činnosti: Stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění:
-

Všeobecná veřejná správa

IČ: 00 66 64 24
Rozvahový den: 31. 12. 2016
Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách obce, adresa: www.hornislatina.cz
Zřizované organizační složky: Nejsou zřízeny
Zřizované příspěvkové organizace: Nejsou zřízeny
Starosta:

Jan Hotař

Místostarosta: Jiří Krejčí
Kontrolní výbor
Počet členů: 3
Předseda: Lenka Floriánová, člen zastupitelstva
Finanční výbor
Počet členů: 3
Předseda: Ing. Urbanec Antonín, člen zastupitelstva
Počet členů ZO: 7
Počet členů RO: v souladu s § 99 zákona o obcích se rada jako orgán obce nezvolila

Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností.
Obec je členem svazků a sdružení:
Mikroregion Dačicko, Sdružení obcí pro plynofikaci oblasti Knínic a okolí, LKO Borek, MAS Česká kanada
Přepočtený počet zaměstnanců obce: 2
Platy zaměstnanců: 498 950,00 Kč (plat + soc.zab. + zdrav. pojištění + povinné úraz. pojištění)
Odměny členům zastupitelstva: 137 340,00 Kč (odměny + zdravotní pojištění)
Celková výše mzdových nákladů úřadu: 636 290,00 Kč
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Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Způsob ocenění:
Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2014
nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Pozemky – oceněny dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování pozemků a vyhlášky Ministerstva financí České
republiky č. 279/1997 Sb, ve znění vyhlášek č. 127/1999 Sb. a č. 173/2000 Sb., zavedeny do majetku v roce
2005.
2. Reprodukční pořizovací ceny:
Nabyté pozemky směnnou byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný státem
(PF ČR – r. 2002,2003, 2004, 2005 - v cenách vyhlášky MF ČR č. 540/2002 Sb., vyhlášky MF ČR 640/2004
Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.), vyhlášky MF ČR 617/2006, zavedený do majetku obce na základě znaleckých
posudků.
3. Změny způsobů oceňování: V roce 2016 nebyly změny ve způsobu oceňování.
4. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy dle Odpisového plánu ze dne 1.11.2012, platného od
31.12.2011 a Směrnnice odepisování dlouhodobého majetku s účinností od 2.11.2011.
5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2016 nebyly
realizovány v cizí měně.

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2016: Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního styku,
ani pohledávky za rozpočtové příjmy.
2. Celkové pohledávky mimo záloh na energie: 0,00 Kč
3. Pohledávky vnitřní mezi okruhy v tis. Kč:

0,00 Kč (účet 271,272)

4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : 0,00 Kč
5. Závazky - dodavatelé k 31. 12. 2016: 22 272,76 Kč
6. Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Nejsou
7. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: nejsou
8 . Závazky nevedené v účetnictví: Přijetí dotací do vypořádání. Dotace jsou zaúčtovány v souladu s účetními
postupy do příjmů.
9. Najatý majetek (finanční leasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou leasingu.
10. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: není

11. Dlouhodobý majetek: Pohyby majetku v roce 2016 nepřesáhly 1% bilanční sumy.
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Finanční investice
Obec vlastní 200 ks akcií České spořitelny a. s. – jmenovitá hodnota 100 tzn. 20 000,00 Kč.
Dále je obec vlastníkem podílových listů Sporoinvest v počtu 398 037 volných ks v hodnotě
celkem 748 150,35 Kč.
12. Významné dlouhodobé závazky:
Věřitel

Závazek k 31.12.2016 v Kč

Obec nemá závazky

0,00

13. Ostatní významné skutečnosti: Nezjištěny
14. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci.
15. Údaje dle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. (č. 472/2008 Sb. bod 12)
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ve vlastnictví obce Horní Slatina: 24,02 ha
Výše ocenění lesních porostů: 13 692 540,00 Kč ( 57 Kč/m2)
Účetní jednotka má znalecký posudek na ocenění lesních porostů z roku 2002, kde je uvedená hodnota 5,13 tis.
Kč.
Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů.

Zpracovala: Hana Nováková, účetní
V Horní Slatině dne: 25. ledna 2017

Schválil:

.........................................
Jan Hotař
starosta obce

