
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sídlo:  Náměstí 106, 594 42 Měřín

Městys Měřín00294799

sestavená k 31.12.2021

IČO: Název:

Kontaktní osoba: 

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)A.1.

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)A.2.

Došlo ke změnám metod v souvislosti se změnami  právních předpisů.
 
Městys Měřín přeúčtoval v 3/2021 zůstatkovou cenu Technické studie - rekonstrukce náměstí v Měříně (IČ 1900000006)
ve výši 112.436,-Kč na účet 042 0067 Dopravní terminál. Pořizovací cena studie byla 146.410,-Kč, oprávky k 31.12.2020
byly ve výši 33.974,-Kč. Důvod: v roce 2021 začala  rekonstrukce náměstí vycházející z této studie.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)A.3.

Popis činností, které Městys Měřín provozuje:
- hlavní činnost - veřejná správa  v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění.
                         - licence na výrobu elektrické energie - pevná fotovoltaická elektrárna na střeše základní školy
- hospodářská činnost - doprava, kopírování a zpravodaj,  půjčování, lesní hopodářství, prodej zboží, pedikúra
Účetní a finanční výkazy
- účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb.
Tvorba a použití opravnch položek a rezerv
- Městys Měřín v roce 2021 tvoří opravné položky k 31.12. ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u
pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb.
-ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách Městys Měřín netvoří
Časové rozlišení
-Městys Měřín časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 000,- Kč za položku a pravidelně se opakující
platby
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn
-způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, Městys Měřín neměl účetní případ v cizí měně
Obsahové vymezení a způsoby oceňování majetku a závazků
Dlouhodobý nehmotný majetek-nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,software aj.s dobou použitelnosti delší než 1rok a
ocenění jedné položky převyšující částku 60 000,- Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou v
rozmezí od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč
Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v hodnoě 1,- Kč - 7 000,-  Kč je evidován v podrozvhové
evidenci na účtu 901 0000
Dlouhodobý hmotný mejetek-samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým
určením, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky převyšuje částklu 40 000,-Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek -majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cenou v rozmezí od 3 000,-
Kč do 40 000,- Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v hodnoě 1,- Kč - 3 000,- Kč je
 evidován v podrozvahové evidenci na účtu 902 0000
Dlouhodobý finanční majetek - dlouhodobé cenné papíry a podíly,majetkové účasti,  které jsou v držení Městyse Měřín
déle než 1 rok,
Oceňování majetku a závazků - při oceňování používá Městys Měřín tyto ceny:
- pořizovací cena - cena , za kterou byl majetek pořízen včetně nákladú s pořízením související
- vlastní náklady - v případě majetku vytvořeného vlastní činností, přímé a nepřímé náklady související s vytvořením
dlouhodobého majetku
- reprodukční pořizovací cena - cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje
- jmenovitou hodnotou
Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2021 v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708.
O zásobách a zboží učtuje Městys Měřín způsobem B.
Odpisy majetku jsou prováděny dle schváleného odpisového plánu, způsob odpisování je rovnoměrný, o účetních
odpisech je účtováno čtvrtletně., nebyla použita zbytková hodnota.
Městys Měřín přeceňuje dlouhodobý majetek určený k prodeji reálnou hodnotou , kterou stanoví z tržní ceny nebo dle
znaleckého posudku či kvalifikovaného odhadu.Hranice významnosti je stanovena nad 100 000,- Kč.
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Odvod z odpisů zřízené příspěvkové organizace je účtován přes účet 401.
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Název položky
Podr.

účet

Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

23 342 420,37 17 826 027,68 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.

51 492,84 44 722,89 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

985 671,93 945 290,31 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

-     -     Vyřazené pohledávky 9053.

-     744 458,00 Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122.

-     -     Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233.

-     -     Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266.

-     -     Další podmíněné pohledávkyP.IV.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438.

-     -     Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449.

-     -     Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94812.

-     -     Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688.

-     -     Další podmíněné závazkyP.VII.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744.

-     -     Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní      978

5.

-     -     Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

6.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      981

7.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      982

8.

9.

10.

-     -     Vyřazené závazky 9064.

22 305 255,60 16 836 014,48 Ostatní majetek 9095.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9133.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9144.

-     744 458,00 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů      9155.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů      9166.

16 172 792,20 11 860 788,48 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      P.V.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů      9511.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů      9522.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9533.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9544.

16 172 792,20 11 860 788,48 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů      9555.

-     -     Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      9566.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976
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-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      983

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      984

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      985

11.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      986

12.

9 880,00 9 880,00 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účtyP.VIII.

39 525 092,57 30 441 154,16 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9911.

9 880,00 9 880,00 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9933.

-     -     Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9944.

13.

14.
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Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)A.5.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)A.6.
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Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)B.1.

Nákup nemovitostí mětysem Měřín:
k 31.12.2021 účetní jednotka podala návrh na vklad do katastru nemovitostí - kupní smlouva ze dne 20.12. 2021 parc.č.
419/1 o výměře 190m2 - zstavěná plocha, jehož součástí je budova č.p. 90 - zemědělská usedlost v hodnotě 2 000 000,-
Kč. K datu vkladu 22.12.2021 byly tyto nemovitosti zařazeny do majetku a jsou vykázány v závěrce na účtu 031, a 021,
doložka na LV byla doručena 13.1. 2022.

Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)B.2.

Účetní jednotka nemá náplň.

Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)B.3.
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17 083 188,52 27 364 269,16 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

1 410 698,28 1 306 639,85 Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislostiC.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

C.
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Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.

Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.0,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.

1 533 965,00

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m   (ČÍSLO)D.3.

87 436 005,00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.

0,00

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem   (ČÍSLO)D.5.

0,00

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

D.6.

0,00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.

0,00 Účetní jednotka nezjišťovala v roce 2021 hodnotu lesních porostů jiným způsobem.
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Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.

Doplňující informace ČástkaK položce

Úvěr na rekonstrukci kulturního domu , celková hodnota úvěru činila 36 000
000,- Kč, splatnost úvěru 10 let - od 4/2017 do 3/2027. Výše měsíční splátky
je stanovena ve výši 297 521.- Kč

451 18 432 727,08

Městys Měřín v roce 2017 zadal vypracování publikace o historii Měřína a
místní části Pustina. Dílčí faktury byly v roce 2017, 2019, 2020 a konečná
faktura v 2021. Zastupitelstvo v 2021 rozhodlo o prodeji knih. Z důvodu
opravy účtování v předchozích letech, kde jsme použili účet 518, jsme v roce
2021 opravili pomocí účtu 408. Zároveň jsme si uplatnili DPH za roky
2019-2021 a knihy prodáváme s DPH 10%.

408 302 168,62

Úvěr na financování akce Městys Měřín - Dopravní terminál a dalších
investičních akcí v letech 2021 - 2022, celková hodnota úvěru je 28 000
000,-Kč, splatnost úvěru je 10 let od 31.1. 2024 do 30.12. 2033,výše měsíční
splátky je stanovena ve výši 234 000,- Kč

451 22 732 332,28

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

251 421,44 Počáteční stav fonduG.I.

732 421,39 Tvorba fonduG.II.

732 421,39 Přebytky hospodaření z minulých let1.

-     Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.

-     Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

754 061,00 Čerpání fonduG.III.

229 781,83 Konečný stav fonduG.IV.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Ostatní fondy

-     Ostatní tvorba fondu4.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

306 649 732,22 53 932 170,00 StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

3 970 564,72 861 621,00 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

181 419 561,17 29 969 464,00 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

1 304 940,00 -     Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

72 919 969,05 15 748 479,00 

Jiné inženýrské sítě

G.4.

23 333 269,43 3 876 472,00 

Ostatní stavby

G.5.

23 701 427,85 3 476 134,00 G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

252 717 562,22 191 663 231,56 

NETTO

3 108 943,72 3 146 915,72 

151 450 097,17 109 241 718,99 

1 304 940,00 -     

57 171 490,05 49 358 101,42 

19 456 797,43 18 112 645,70 

20 225 293,85 11 803 849,73 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahyG.

21 869 418,70 -     PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

157 563,79 -     Stavební pozemkyH.1.

5 927 939,60 -     Lesní pozemkyH.2.

5 842 610,74 -     Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

7 967 692,22 -     

Ostatní pozemky

H.4.

1 973 612,35 -     H.5.

Zastavěná plocha

21 869 418,70 20 861 690,70 

NETTO

157 563,79 56 507,00 

5 927 939,60 5 927 939,60 

5 842 610,74 5 579 959,70 

7 967 692,22 7 169 343,40 

1 973 612,35 2 127 941,00 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Pozemky

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahyH.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.

-     -     Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

I.

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.

-     253 798,99 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1.

-     -     Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

J.

-     253 798,99 Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:

Došlo dne:
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