
Příloha k účetní závěrce 

 
Název :  OBEC  NESOVICE 

Sídlo :    683 33 Nesovice 305 

Právní forma : Obec  - územní samosprávní celek 

Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. 

IČO :  00292141 
Rozvahový den : 31.12.2011 

Organizační struktura  : 

Zřizované organizační složky : 

- Knihovna 

- Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Zřizované příspěvkové organizace : 

Základní a mateřská škola Nesovice, 683 33 Nesovice 154, IČO 750 
22 052 

Starosta : Vítězslav Reška 

Místostarosta : ing. Petr  Homola 

Kontrolní výbor : MVDr.Marie Kalinová - předseda 

Počet členů celkem :  3 

Finanční výbor : Miroslav Syřiště - předseda 

Počet členů celkem : 3 

Počet členů zastupitelstva : 9 

Rada v naší obci není. 

Přepočtený počet zaměstnanců : 7 

Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností. 

Obec je členem Svazku obcí Mezihoří, se sídlem Nemotice 66 

Informace o účetních metodách  a obecných účetních zásadách: 

1.   Způsob ocenění : 

Zásoby - v pořizovacích cenách. Způsob účtování – B. 

Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením 

Drobný dlouhodobý majetek  hmotný – v pořizovací ceně od 1 tis. do 40 tis.Kč 

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – v pořizovací ceně od 1 tis. do 60 tis.Kč 

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností – ve skutečných pořizovacích nákladech, 

v roce 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. 

Cenné papíry a majetkové účasti  - obec vlastní 1500 ks akcií České spořitelny v hodnotě 

150.000,- Kč a dále 54 ks akcií Respono Vyškov v hodnotě 540.000,- Kč, v rezervním fondu 

je částka 20.609,- Kč. Celková hodnota 710.609,- Kč. 
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V měsíci květnu 2008 obec vyřadila z majetku  vodovod a předala ho firmě Vodovody a 

kanalizace a.s. Vyškov  dle smlouvy o upsání akcií, prohlášení vkladatele a protokolu o 

předání a převzetí vkladu. 

 V majetku obce zůstává pouze vodojem v hodnotě 4.674.372,40 Kč. 

V měsíci srpnu 2008 obci Nesovice byla předána hromadná akcie  na jméno  - 8110 ks akcií 

ve jmenovité hodnotě  1000,- Kč za akcii .  

Celková hodnota činí 14.404.942,90 Kč a byla naúčtována na účet 069 0002. 

V roce 2011 bylo provedeno vypořádání nájmu za vodojem do konce roku 2008, kdy obec by 

měla obdržet další akcie v hodnotě 2.095.000,- Kč. Tato částka je vedena na účtu 043 – 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Zbývající částka 242,- Kč byla uhrazena na účet 

obce dne 10.10.2011, d.č. 1623. 

Nájem za vodojem z roku 2009,2010 a 2011 je veden na  účtu 311 0300 v celkové hodnotě 

350.577,- Kč. 

2.   Reprodukční pořizovací ceny:  V roce 2011 nebylo použito. 

3.   Změny způsobů oceňování : Nenastaly 

3.a Účtování o reálné hodnotě:  V roce 2011 nebyl majetek určený k prodeji přeceňován 

reálnou hodnotou na základě ust. §27, odst.7 zákona o účetnictví. 

4.   Odpisový plán :Obec Nesovice vydala Odpisový plán, který byl schválen zastupitelstvem  

obce dne 14.11.2011 – Směrnice pro odepisování majetku – rovnoměrný způsob. Do  

31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování majetku a od 1.1.2012 bude účetní jednotka 

provádět odpisy měsíčně.  

5.   Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu : 

Není stanoven. 

6.   Pohledávky k 31.12.2011 :   739.246,-- Kč.  

Od 1.5.2008 obec fakturuje firmě Vodovody a kanalizace a.s. Vyškov pouze nájem za 

vodojem. Celková pohledávka činí 350.577,-Kč.Dále jsou v částce zahrnuty zálohy na 

el.energii, plyn, Sbírka zákonů a Věstník právních předpisů – 311.900,- Kč, stočné – 700,- 

Kč,  popelnice – 4.550,- Kč, za spotřebu vody na koupališti – 15.000,- . Náklady příštích 

období činily 56.519,- Kč. 

7.  Závazky k 31.12.2011 : 3.587.670,97,- Kč. 

Jedná se o zálohy na topení na zdr. středisku – od lékařů   - 17.548,- Kč, zálohy na 

transfery – 3.239.212,97,-Kč, a dohadné účty pasivní – 296.900,- Kč, daň z příjmu 

právnických osob – 34.010,- Kč 

Daň z příjmu OÚ – 28.513,- Kč a daň z příjmu  VHČ – 5.497,- Kč. Bylo podáno daňové 

přiznání na FÚ Bučovice. 

8.  Najatý majetek / finanční leasing/ : Není 

9.   Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem:  Zástavní právo není. 
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Na podrozvahovém účtě je vedeno: 

Účet 933 0300 – věcné břemeno JMP Net – dle smlouvy – 500,- Kč 

Účet 933 0301 – věcné břemeno JMP Net – RD Žleby  - dle smlouvy 500,- Kč 

Účet 933  c e l k e m    1.000,- Kč 

Účet 943 0300 – Investiční dotace z JMK Brno – Kanalizace a ČOV – 6.647.000,-Kč 

Účet 943 0301 – Investiční dotace SFŽP – Malá vodní nádrž Hrubé díly – 1.617.843,03 Kč 

Účet 943 0302 – Investiční dotace SZIF – Investice do lesů – 74.999,-Kč 

Účet 943  c e l k e m   8.339.842,03 Kč 

 
10.   Významné pohyby dlouhodobého majetku : 

Seznamy přírustků a úbytků přiloženy v tabulkách. 

 
11.   Účtování mezd : 

Na konci měsíce prosince se provede zúčtování mezd, tj. předpisy hrubé mzdy, odvody 

soc. a zdravotního pojištění za měsíc prosinec. Provedou se úhrady z účtů – srážka daně, 

spoření, soc. a zdravotní pojištění. Následně se zaúčtují odvody a vyplatí čistá mzda 

zaměstnancům z pokladny. Celé prosincové mzdy proběhnou v tom roce, kterého se týkají. 

12.   Bankovní úvěr : 

V roce 2011 obec neměla žádný úvěr. Pouze s Komerční bankou Vyškov je úvěr 

předchystán a to na stavbu „Nesovice – kanalizace a ČOV“. 

13.   Hospodářská činnost : 

Obec Nesovice účtuje o hospodářské činnosti. V roce 2011 skončila výsledkem 

hospodaření ve výši 77.453,88 Kč. Dále Mor. Naftové doly – těžba 93.044,- Kč, dividenda 

– 38.250,- Kč a za prodej pozemků 86.920,- Kč, prodej plynového zařízení 183.500,-Kč 

Výsledný základ daně byl 479.168,- Kč.  

Daň z příjmu práv. osob – za OÚ činila 28.513,- Kč, VHČ  - 5.497,- Kč. Celková daň 

z příjmu právnických osob byla 34.010,- Kč. 

Výsledek hospodaření po zdanění byl 71.956,88 Kč. 

 
14.   Hlavní činnost : 

Výsledek hospodaření OÚ po zdanění byl ve výši 3.851.169,30 Kč  

 

15.   Zjištěné rozdíly v inventurních soupisech : 

V inventurních soupisech nebyly zjištěny žádné rozdíly. 

Věcná břemena :  

O věcných břemenech obec účtuje na účtu 031 – pozemky a vede je ve zvláštní složce. 
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Účelové dotace : 

1. Obec přijala neinvestiční  dotaci  od JMK Brno na Sčítání lidu, domů a bytů ve výši 6.165,- 

Kč, označenou ÚZ 98 005. Vyčerpáno bylo 2.007,-Kč. 

Zbývající čáska 4.158,- Kč byla odeslána zpět na účet JMK Brno dne 3.ledna 2012.  

 

2. Neinvestiční dotace pro JSDH od JMK Brno na akceschopnost  ve výši 8.443,- Kč, 

označenou ÚZ 14 004.  Tato dotace byla  v plné výši vyčerpána. Vyúčtování bylo odesláno 

dne 15.12.2011 na JMK Brno. 

 

3. Neinvestiční dotace pro JSDH od JMK Brno na výstroj a výzbroj  ve výši 30.000,- Kč, 

označenou ÚZ 551. Tato dotace  byla v plné výši vyčerpána a vyúčtování na JMK Brno 

zasláno dne 22.12.2011. 

 

4. V roce 2011 obec obdržela investiční dotaci na výstavbu Malé vodní nádrže Hrubé díly ze 

SFŽP  částku 231.075,35 Kč označenou ÚZ 53 1 90877 a z ERDF částku 3.003.979,62 Kč 

označenou ÚZ 53 5 15827. Tato dotace byla v plné výši vyčerpána. Vyúčtování dotace nebylo 

provedeno z důvodu pouze částečné dotace.  

 

Poskytnuté finanční příspěvky : 

1. Sdružení hasičů Vyškov                 1.165,- Kč   roční příspěvek dle smlouvy 

2. Organizace zdravotně postižených 1.000,- Kč   vyčerpán v plné výši                    

3. Svaz měst a obcí ČR                       4.266,40 Kč   roční příspěvek 

4. Asociace „Paprsek“ Vyškov           1.000,- Kč   vyčerpán v plné výši 

 

C e l k e m    7.431,40 Kč. 

 

Pozemky: 

V roce 2010 byla provedena digitalizace pozemků v k.ú. Nesovice a v k.ú. Letošov. 

Došlo k úbytku lesních pozemků v Nesovicích o 733 m2 a k přírustku lesních pozemků v k.ú. 

Letošov o 2083 m2. Původní výměra byla 363.592 m2. 

a/ celková výměra lesních pozemků – výměra 364 942 m2  

b/ výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním 

porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57,- Kč. 

Cena zjištěná tímto způsobem činí 20.801.694,- Kč 

Vlastní ocenění pozemků v majetku obce je 1.256.964,- Kč. 
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V roce 2011 byly pozemky rozděleny na účty : 
031 0100         Stavební pozemky 

031 0200         Lesní pozemky 

031 0300         Orná půda, zahrady, TTP, rybník 
031 0400         Zastavěná plocha 

031 0500         Ostatní pozemky  

                                                              

 

 

 

 

 

Nesovice dne 10.1.2012 

 

Vyhotovila : Přibilíková Vl.-účetní         

 

 

 

Schválil  :  Reška Vítězslav – starosta 

 

 


