Obec Císařov
IČO 636169

PŘÍLOHA 2017 – DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
A1
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Ve
své činnosti bude pokračovat i v následujícím účetním období.

A2
Účetní jednotka postupuje v souladu s vyhláškou č. 403/2011 Sb. o účetních metodách a
postupech účtování, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., podle platných účetních
standardů č. 701-710 s přihlédnutím ke změnám zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech o vymezení peněžních prostředků státní
pokladny, které jsou vedeny na účtu u ČNB a vyhláškou č. 362/2014 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 323/2002 Sb. a z metodiky Olomouckého kraje. Účetní jednotka u pokladny
nepoužívá rozpočtovou skladbu a zůstatek ke konci roku je nulový. DDM je veden
v pořizovací hodnotě 500 – 60.000,- Kč. Obec vlastní akcie VaK Přerov. Úroky
z dlouhodobého úvěru jsou provozním nákladem. U účtu 401 – Jmění účetní jednotky a účtu
– Transfery na pořízení dlouhodobého majetku byl upřesněn výklad použití analytik.

A3
Účetní jednotka o materiálu neúčtuje. Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému
majetku k účtu 019, 021, 022, 025. Zvolený způsob odpisování je rovnoměrný a o odpisech
se účtuje čtvrtletně. DDHM se zařazuje na majetkový účet 028 v pořizovací hodnotě 50060.000,- Kč. Majetek je oceňován v souladu s platnými právnímu předpisy. Operativní
evidence je vedena od 1-500,- Kč. V podrozvahové evidenci je veden majetek v zápůjčce.
Obec vlastní akcie VaK Přerov v hodnotě 2.500.000,- Kč. ÚJ zřídila Fond obnovy
vodohospodářského majetku, na který převedla finanční částku 50.000,- Kč z provozního
účtu. V roce 2017 obec získala dotaci na pořízení územního plánu ve výši 87.120,- Kč od
MMR, na opravu požárního auta neinvestiční dotaci od Olomouckého kraje 60.000,- Kč, na
opravu obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí neinvestiční dotaci ve výši 300.000,- Kč, na
veřejně prospěšné práce dostala dotaci od Úřadu práce ve výši 119.595,- Kč, na volby do
poslanecké sněmovny 26.423,- Kč prostřednictvím Olomouckého kraje, také od
Olomouckého kraje dotaci na výkon veřejné správy ve výši 57.600,- Kč a na odbornou
přípravu členů JSDH neinvestiční dotaci ve výši 800,- Kč. Na účtu 384 – Výnosy příštích
období se sleduje odhad daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2017. Přiznání k dani
zpracovává externí firma ABC Morava Přerov.

Účet 385 obsahuje částku za druhotnou surovinu ve výši 1.003,50 Kč a odvoz komunálního
odpadu od místních firem ve výši 5.400,- Kč. Na účtu 388 je zachycena předpokládaná výše
stočného za srpen až prosinec 2017 ve výši 80.000,- Kč vybíraná od občanů a odměna za
zpětný odběr ve výši 12.000,- Kč od EKO-KOMu za IV. Čtvrtletí 2017. Účetní závěrka za rok
2016 a závěrečný účet za rok 2016 byly schváleny 17. 5. 2017.

A4
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A5
Obec Císařov, Císařov 106, IČO 00636169.

A6
K okamžiku sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly
zachyceny v závěrce a které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B2
Netýká se účetní jednotky.

