
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sídlo:  Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Městys Nový Hrádek00272884

sestavená k 31.12.2021

IČO: Název:

Kontaktní osoba: Marie Hloušková, um.ucetni@novy-hradek.cz, 491478149

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

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky

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

Změna obsahového znění účtů: účet 342 - od 1.1.2015 se na tento účet účtují závazky a pohledávky za veškerými
daněmi /mimo DPPO a DPH/ a poplatky; účet 903 - zrušený a nahrazený účtem 909 - ostatní majetek; účet  915 -
Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu 942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k
jiným zdrojům;
Majetek určený k prodeji a oceněný reálnou hodnotou se vykazuje od 1.1.2014 na účtech 035 a 036.
Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby oprávněné - věcné břemeno nad 40 tis. Kč se
účtuje na účtu 022, do 40 tis. Kč na účtu 028 .
Odpisování dlouhodobého majetku - od 1.1.2015 se ruší ustanovení o zůstatkové hodnotě , byl změněn odpisový plán.

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

Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B,u publikací 650 let a popelnic pro KO byl použit způsob A
Účetní jednotka užívá rovnoměrný způsob odpisování majetku.
Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení měsíčně  pro rozlišení nákladů na transfery poskytnuté vlastním
příspěvkovým organizacím.
Příspěvkové organizace MŠ a ZŠ vedou na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Časové rozlišení je rovněž použito pro plánovanou dotaci KHK.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Podr.

účet

Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

7 680 165,20 7 096 351,84 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.

-     -     Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

1 195 381,90 1 189 256,90 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

-     -     Vyřazené pohledávky 9053.

498 000,00 500 000,00 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.

6 484 783,30 5 907 094,94 Ostatní majetek 9095.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9133.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9144.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů      9155.

498 000,00 500 000,00 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů      9166.

58 000,00 12 652 650,76 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.

58 000,00 12 652 650,76 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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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
-     -     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.

546 771,47 485 909,68 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účtyP.VIII.

7 786 936,67 19 734 912,28 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9911.

546 771,47 485 909,68 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9933.

-     -     Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9944.

13.

14.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

účetní jednotka nedoúčtovávala minulá období
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

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

účetní jednotka  - neúčtuje

Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)B.3.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

58 000,00 20 874 071,00 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

1 834 624,78 1 220 665,51 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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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

účetní jednotka na účtě 032 100 vede Památník padlým z 1. a 2. světové války, který je umístěn na
náměstí v Novém Hrádku na pozemku č. 1593/1 dle KN Nový Hrádek a Památník obětem 2. světové
války Dlouhé, p.č. 190/2 v kú Dlouhé

2,00

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

237 885,00

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

13 559 445,00

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.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.

Doplňující informace ČástkaK položce

(451)Obsahuje hypotéční úvěr přijatý na financování výstavby obecních bytů.
Úvěr je splácen z výnosů na nájmu. Splatnost do roku 2021, ke dni 31. 12.
2021 je úvěr splacen.
        Dále obsahuje od 01. 02. 2018 úvěr na opravy a investice, splatnost do
15. 12. 2027, čerpání do výše 8 000 000 Kč. Splácen je od 1/2019. K 31.
12.2021 vyčerpáno 8 000 000 Kč, zbývá splatit částka ve výši 5 336 000,00
Kč.
       17.8.2020 byla uzavřena smlouva o úvěru na předfinancování dotací
investičních akcí ve výši 15 000 000,- Kč, splatnost do 31.12.2021, k 31. 12.
2021 je úvěr splacen.
 
(455) Položka obsahuje finanční prostředky z předplaceného bytového
nájemného. K 31. 12. 2021 je účet vyrovnán.
 
(403) Přeúčtování daru Nadace ČEZ 2020 - v 1/2021 opraveno 672/403 ve
výši 180 000 Kč.
 
(408) Vysoký odhad příjmů na akci "Zlepšení dostupnosti a obnova
kulturních atraktivit v oblasti polsko-českého pohraničí" ve výši 1 682 052,30
Kč

D.II. 0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

Doplňující informace ČástkaK položce
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

66 848,41 Počáteční stav fonduG.I.

59 222,00 Tvorba fonduG.II.

-     Přebytky hospodaření z minulých let1.

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

59 222,00 Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

58 700,00 Čerpání fonduG.III.

67 370,41 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)

149 363 329,24 28 136 584,00 StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

25 894 537,11 5 846 272,00 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

60 457 244,16 11 689 096,00 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

19 384 021,84 321 978,00 Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

26 844 367,36 5 789 684,00 

Jiné inženýrské sítě

G.4.

6 457 217,42 2 514 001,00 

Ostatní stavby

G.5.

10 325 941,35 1 975 553,00 G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

121 226 745,24 121 697 580,80 

NETTO

20 048 265,11 18 869 003,10 

48 768 148,16 48 850 535,40 

19 062 043,84 19 223 427,41 

21 054 683,36 21 454 556,36 

3 943 216,42 4 031 232,42 

8 350 388,35 9 268 826,11 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

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

4 532 396,29 -     PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

-     -     Stavební pozemkyH.1.

678 362,00 -     Lesní pozemkyH.2.

555 691,50 -     Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

3 175 826,14 -     

Ostatní pozemky

H.4.

122 516,65 -     H.5.

Zastavěná plocha

4 532 396,29 4 277 560,29 

NETTO

-     -     

678 362,00 686 882,00 

555 691,50 291 136,50 

3 175 826,14 3 175 285,14 

122 516,65 124 256,65 

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.

-     -     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.

-     -     Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:

O skutečnosti:

tel:
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Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Městys Nový Hrádek00272884

sestaveno k 31.12.2021

IČO: Název:

Sídlo:  Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní osoba: Marie Hloušková, um.ucetni@novy-hradek.cz, 491478149

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce

Odesláno dne: Podpis vedoucího účetní jednotky:Razítko:
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Městys Nový Hrádek00272884

sestaveno k 31.12.2021

IČO: Název:

Sídlo:  Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní osoba: Marie Hloušková, um.ucetni@novy-hradek.cz, 491478149

Druh

proj.
Projekt

Datum uzavření

smlouvy

Dodavatel

1 2

Obchodní firma IČO
Rok

zahájení

Rok

ukončení

Ocenění

pořizovaného

majetku

dle smlouvy t-4 t-3

3 4 5 6 7 8 9 10

t-2 t-1

11 12

Celkem

13

Stavební fáze

Základní údaje

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

KonecPočátek t-4

v tom:

14 15

Výdaje na

pořízení majetku

t-3 Výdaje na

pořízení majetku

t-2 Výdaje na

pořízení majetku

t-4 Výdaje na

pořízení majetku

16 17 18 19 20 21 22 23

Výdaje na 

pořízení majetku

celkem

24

v tom:

Platby za dostupnost

v tom:v tom:

t-4 t-3

25 26

t-2 t-1

27 28

Celkem

29

Další platby a plnění zadavatele
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