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Příloha účetní závěrky dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Obec Rácovice pro rok 2017
Obecné údaje
Název:Rácovice
Sídlo: Rácovice č.p.45, 67532 Třebelovice
Právní forma: Územně samosprávný celek, obec
Předmět činnosti: Stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění:
-

Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00 37 85 18
Rozvahový den: 31. 12. 2017
Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách obce, adresa: www.komarovice.cz
Zřizované organizační složky: Nejsou zřízeny
Starosta: ing. František Zvěřina
Místostarosta: Tomáš Sigmund
Kontrolní výbor
Počet členů: 3
Předseda a členové zastupitelstva
Finanční výbor
Počet členů: 3
Předseda a členi zastupitelstva
Počet členů ZO: 7
Počet členů RO: v souladu s § 99 zákona o obcích se rada jako orgán obce nezvolila
Obec je členem svazků a sdružení:
Jemnický Mikroregion, Energetické sdružení, Vak Třebíč,Mas Jemnicko,Svazek Dešovsko
Přepočtený počet zaměstnanců obce: 2
Odměny členům zastupitelstva:69 tis. Kč
Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců úřadu: 222 tis. Kč

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 151 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 151 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,
v roce 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností v hodnotě
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2. Reprodukční pořizovací ceny:
Pozemek byl prodán dle kupní smlouvy ve výši 260,-kč- příjem obce.
3. Změny způsobů oceňování: V roce 2017 nebyly změny ve způsobu oceňování.
4. Odpisový plán: viz. Příloha č.1
5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,
protože žádné platby v roce 2017 nebyly realizovány v cizí měně.

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2017: Účetní jednotka vede pohledávky
Ve výši 28040,--Kč za odběrateli
2. Celkové pohledávky : pohledávky za rozpočtované příjm
UP Jihlava –dotace pro VPP

činí 0,-Kč

2.Zálohy : za elek.energii a plyn 46.836,--Kč
3. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2017:
Dodavatelské faktury činí 14.301,88kč
4. Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Nejsou
6. Najatý majetek (finanční leasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou leasingu.
7. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: nemáme
8. Nabytí pozemku v roce 2017 bylo vstupem operátu KÚ Moravské Budějovice v hodnotě
Na účtu 031 0300 orná, louky a vodní plochy ve výši5693,66 a úbytek orné 84,42kč
Nabytí pozemku v roce 2017 vstupem operátu KÚ Mor.Budějovice činí 9314,34kč
a úbytek činí 905,17kč
9.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek:
V roce 2017 byl pořízen v hodnotě11.281,00kč
10. Ostatní významné skutečnosti: Nezjištěny
11. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci.
Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů.
Zpracovala: Jana Bajglová účetní
V Rácovicích dne: 31.12.2017
Schválil:

.........................................
Ing.František Zvěřina
starosta obce

