
PRILOHA
Úzenaní sAMosPnÁvruÉ cELKY, sVMKY oBcí, neolonÁlní Rnoy neoIoruŮ

obec Tuch|ovice; |Čo 00235041; U Staré ško|y 83, 273 02 Tuchlovice

obec nebo městská část h|avního města Prahv

Predmět činnosti:

sestavena k 31.12.2014

(v Kč' s pňesností na dvě desetinná místa)

okamŽik sestavení: 4.2'2015 v ,18:35

soUDRŽNosTI

A.í.lnformace podle $ 7 odst.3 zákona

Učetníjednotka nemá informaci o omezení nebo ukončení své činnosti.

A.2. lnformace podle $ 7 odst. 4 zákona

Změna predmětu podnikání nebo jiné činnosti nenasta|a. ZpĚesnění věrného zobrazení nebo zkva|itnění vypovídací
schopnosti Účetn í závěrky nenasta|o'

A.3. lnformace podle $ 7 odst. 5 zákona

Zpťtsob zaokrouh Iován í'
Nák|adové a vynosové učty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouh|enfch po|oŽek se sestaví vlkaz
Zisku aztráty. Vys|edek, tj. součetvfs|edku hospodaťení h|avní ihospodáĚské činnosti se pĚenese do Rozvahy, kde jsou také
ostatníjednot|ivé po|oŽky nejprve zaokrouh|eny a poté sečteny do součtowich rádkťr.
PĚi zpracování vykazu PĚí|oha se zaokrouh|ené hodnoty někten.ich po|oŽek porovnávají na piedem zpracovany vykaz
Rozvaha.
o pňípadné rozdí|y vznik|é zaokrouh|ováním se upraví dané po|oŽky vlkazu Prí|oha. Teprve potom se vlkaz sestaví a vytvorí
součtové iádky. U u kazu Rozvaha je pĚípadny rozdí| mezi aktivy a pasivy umístěn k učtťrm 377 nebo 378.

PouŽité učetní metody:
Zpťtsob Účtování d|ouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Majetek je veden v učetnictví v porizovacích cenách
ana|yticky d|e po|oŽek. Majetek určeny k prodejije oceněn reá|nou hodnotou (napĚ. stanovenou zna|cem ve zna|eckém
posudku).
Drobn! d|ouhodobf nehmotnyi a Drobn! d|ouhodob! hmotny majetek je veden na r]čtech tiídy 01' 02 souvztaŽně s učty 07,
08. Hmotn! majetek od poňizovací ceny 3 000,-- Kč do 40 000,-- KČ s dobou pouŽitelnosti de|Ší než 1 rok, nehmotn17 majetek
v poňizovací ceně od 7 000,-- Kč do 60 000,-- Kč.
Jin! drobny nehmotn! d|ouhodobyi majetek (do poĚizovací ceny 7 000,-- Kč, doba pouŽite|nostije de|ší neŽ 1rok)je veden na
podrozvahou1ich Účtech.
ostatní drobnyi hmotny d|ouhodob! majetek (do porizovací ceny 3 000,-- Kč, doba pouŽite|nostije de|ší neŽ 1rok)je veden
na podrozvahov17ch učtech.
Zásoby jsou učtovány zpťrsobem B.
Na poh|edávky 90 dní po sp|atnosti Účetníjednotka vytvárí opravné po|oŽky. odchy|ky od Účetních metod stanovenych
zákonem
o učenictvÍ majícív|iv na majetek azávazky, finanční situaci a u./s|edek hospodaiení Účetníjednotky nejsou.



P.l. Majetek a závazky četní jednotky

1. Jinf drobnf dlouhodobyi nehmotn! majetek 90í 60 345,501 60 345,50

2. Jin! drobnf dlouhodob! hmotnyi majetek 902 355 705,50

3. ostatní maietek 903 6 879 375,461 o 608 151,26

P.|l. Vyiazené pohledávky azávazky
911 392794,801. VyĚazené poh|edávky

2.Vyíazenézávazky 912

P.l|l. Podmíněné pohIedávky z dťrvodu uŽívání majetku jinou osobou

1. Krátk.podm.poh|.z dťrvodu up|.užívání majetku jinou osobou

2. D|ouh.podm'poh|ed.z drjvodu upl.uŽívání majetku jin.osobou

5. Krátk.podm.poh|.z dťrvodu uŽívání majetku j'osobou z j.dťrv.

6. Dlouh.podm.poh|.z dŮvodu užívání majetku j.osobou z j.dŮv.

P.!V. Další podmíněné pohledávky

1. Krátk.podmín.poh|edávky ze sm|uv o prodeji dlouh'majetku

2' D|ouh.podmín.poh|edávky ze sm|uv o prodeji dlouh.majetku 932

3. Krátkodobé podmíněné poh|edávky z jinych smIuv

4. Dlouhodobé podmíněné poh|edávky z jinlch smIuv

6. D|ou h. podm ín. poh|edávky z nástrojri spo| ufin.ze zah raničí

7. Krátkodobé podmín. poh|edávky ze vztahu k jinlm zdrojum

244 011,008. D|ouhodobé podmín. poh|edávky ze vztahu k jinyim zdroj m

10. D|ouhodobé podmín.uhrady pohledávek z pĚijat1ich zajištění

1 1. Kr.podmín.poh|edávky ze soud.sporÚ,správ.Ěízeni a j.ríz. 947

1 2. Dl' podm ín. pohledávky ze soud'sporťr,správ. iízení a j' ríz.

'| . Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

2. D|ouhodobé podmíněné závazky z operativnÍho Ieasingu

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

4. D|ouhodobé podmíněné závazky z finančního Ieasingu

5. Kr.podm.záv.z d vodu uŽívání ciz.maj.na zák|.sml.o v1ip j.

1. Krátk.podmíněné závazky ze sm|uv o poĚízení d|ouh.majetku

2. D|ouh.podminéné závazky ze sm|uv o porízení d|ouh'majetku 972

5. Krátk.podmÍněné závazky z nástrojr) spo|ufin.ze zahraničí

6. D|ouh'podm ínéné závazky z nástrojťr spo|ufin.ze zahraničí 976

7. Kr.podm.záv'vypl.z'práv.pĚ.a da|.čin.moci zák.,v!k.'soud' 978

8. D|.podm'záv.vyp|.z.práv.pr.a da|.čin'mod zák.,vyk',soud. 979

9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnu$ich garancí jednoráz.

10. D|ouhodobé podm.závazky z poskytnutlch garancí jednoráz'

11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnut1ich garancí ostatních

1 2. D|ouhodobé podm.závazky z poskytnutych garancí ostatních

í3. Kr.podmín 'závazky ze soud.sporťr,správ.rízení a jin.iízení

1 4. D|' podm ín .závazky ze soud. sporťr,správ. iízen í a jin. rízení

P.Vlll. ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací čty 562 3í4.54 51í 782'30

1. ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991

562 314,54' 511 782,302. ostatní d|ouhodobá podmíněná aktiva 992

3. ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

4. ostatní d|ouhodobá podmíněná pasiva

A.4. lnformace pod|e $ 7 odst. 5 zákona o stavu rjčttj v knize podrozvahovt.fch tičtti

POLOZKA ÚČErruÍ OBDOBI
Čís|o Název aĚŽNlÉ MINULE

7 019 435,96

350 939,20

392 794.80

392794,80

3. Kr.podm'poh|.z dŮvodu užív.maj.j.osobou na zák|.sm|.o r4ip'

D|.p"d'.p"h|.' ív.maj.j.osobou na zák|.sm|.o rnj'p.

-30 210'r00,001 -25 8',|.7 87

-30 210 100,00 -30 210 100,00

5. Krátk.podm.poh|edávky z nástrojťr spo|ufin.ze zahraničí

4 148 215,00

9. Krátkodobé podmín.rihrady poh|edávek z prijat1ich zajištění

945 i

P.Vl. Podmíněné závazky z d vodu užívání cizího majetku

6. D|.podm'záv'z drjvodu uŽívání ciz'maj.na zák|.sm|.o vlpťrj. 966

7. Kr.podm.záv.z dťrvodu uŽívání ciz.maj.nebo j.p|evz.z j'd. vo/

8. D|. podm.záv.z dťrvod u užíván í ciz. maj. nebo ).pŤevz.z 1,d VoÓ

P.V||. Da!ší podmíněné závazky

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jinyich sm|uv

4' Dlouhodobé podmíněné závazky z jinych smIuv

5. Vyrovnávací rjčet k podrozvahov1im učtum -21959 564.2 -17 893 860,94



l A.5. |nformace pod|e s í8 odst. í písm. c) zákona I

Cís|o

poloŽky
Název po|oŽky

UCETNI OBDOBI

ffi
1 Sp|.záv.pojistného na soc'zabezp.a pĚísp.na st.po|itiku.zaměst. 76 820,00 75 070,0C

2. S p|atn é záv azky veĚej néh o zd ravotn íh o poj ištěn í 33 803,00 34 441,00

Evidované daĚové nedop|atky u místně pĚís|uš.finanč.orgánu



A.6. lnformace podle $ 19 odst. 5 písm. a) zákona

Učetníjednotka sestavuje rádnou Účetnízávěrku ke 31 .12.,ť1. k rozvahovému dni, kdy se uzavírají učetní knihy a kromě toho
sestavuje mezitimní učetní závěrky k pos|ednímu dni ka|endárních čtvrt|etí.

A.7. lnformace podle $ 19 odst.5 písm. b)zákona

Informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existova|y ke konci rozvahového dne, a jejichŽ d s|edky
mění vyznamnym zpťrsobem poh|ed na finanční situaci učetníjednotky: Nejsou

A.8. lnformace podle $ 66 odst. 6

Informace o prevodech vlastnictví k nemovitostem podanlch na návrh na vk|ad do katastru nemovitostí' které k datu
sestavení závěrky neby|y do katastru podány: Nejsou

A.9. Informace podle $ 65 odst. I



C. DoplĚující informace k položkám rozvahy..c.|.1. Jmění ričet.jednotky.,a..C.l.3.Transfery na poŤízení dl.majetku..

Číslo
poIožky

ÚČerruÍ oBDoBí
Název po|oŽky

sĚŽNÉ
Zv1iš. stavu tra nsferťr na poĚíz' d| ouh,m aj.za běŽ. u č. období

Sníž'stavu transfer na poĚíz.d|ouh. maj.ve věc.a ěas.souvis|.

19 909 963.56

-766 955,72

17 974 596,63



D.1. Počet jednotlivfch věcí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0.00

D.2. Celková v1iměra |esních pozemkri s lesním porostem

Hodnota: 0,00

D.3. Vfše ocenění celkové vfměry |esních pozemkri s lesním porostem ve vfši 57 Kčlm2

Hodnota: 0,00

D.4. Vfměra lesních pozemkri s lesním porostem oceněnfch jinfm zprisobem

Hodnota: 0,00

D.5. Vfše ocenění lesních pozemkri s lesním porostem oceněnfch jinfm zp sobem

Hodnota: 0,00

D.6. Pr měrná vfše ocenění vfměry lesních pozemk s lesním porostem oceněnfch jinfm zprisobem

Hodnota: 0.00

D.7. Komentái k ocenění lesních pozemk jinfm zprisobem

Hodnota: 0.00



c.1.6.

E.1. Doplnující informace k po|ožkám rozvahy

K po|oŽce DopItiující informace

zákona o Účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějŠích pĚedpisŮby|zaŤazen majetek

Částt<a

koupeny7 od AgrodruŽstva Kačice
za Kč 1 '-- na zák|adě kupní smlouvy do majetku obce Tuch|ovice v reprodukční poĚizovací ceně Kč
2 ,198 575'92 d|e dokumentace pĚedané AgrodruŽstvem Kačice. Jedná se o tento majetek:
Komunikace a vjezdy - Kč 1 748 824,--
Chodníky a ze|enyi pás - zatravnění- Kč 321 776,--
VeĚejné osvět|ení - KÓ 127 976,92

Ce|kem Rč 2 198 576'92
odečtena uhrazená Kč 1.--

Ce|kem reprodukční cena Kč 2198 575,92

0,00

Pod|e zákona o Účetnictvíč. 563/91 Sb' ve zněnípozdějších pňedpisťr by| zaŤazen majetek
zakoupeny7 od sp lečnosti
Stavební a rea|itníspol. s r. o. Praha zaKč 1,- na základě kupní sm|ouvy do majetku obce
Tuchlovice v reprodukčnípoÍizovacíceně Kč 2 316 391'-- (bez DPH d|e informace spo|eč. Stavební
a rea|itní by|y spo|ečnosti faktury vystaveny bez DPH jako pčenesená dariová povinnost, spo|ečnost
DPH odved|a za dodavatele stavebních pracía nás|edně up|atni|a nárok na odpočet
DPH). Jedná se o tento majetek:
- komunikace - Kč 1 959 050'--
. večejné osvět|ení - KČ,237 342,.-..
- ze|enf pás - Kč 120 000'--

Celkem Kč2316 392'--
odečtena uhrazená Kč 1.--

Ce|kem reprodukční cena Kč 2 3,16 391'-.

0,00



E.2. DoplĚující informace k položkám vrfkazu zisku a ztráty

Dop|Ďující informace CástkaK po|oŽce

t--l



E.3. DoplĚující informace k položkám pŤehledu o peněžních tocích

Dop|Ďující informace CástkaK po|oŽce



E.4. Dop!Ěující informace k položkám pÍehledu o změnách vlastního kapitálu

DoplĎující iníormace CástkaK po|oŽce

r-- -l



ostatní fondy

F. DoplĚující informace k fondrjm uěetníjednotky
POLOZKA

Čisto Název

BEZNE UCETNI
oBDoBí

G.l. Počáteční stav fondu k 1'.| 0,00

G.ll. Tvorba fondu 0,00

1. Prebytky hospodaiení z minu|!ch |et-l. 
Pfijrv uez. .ro""

3. Prevody prostĚedkťr z rozpočtu během roku do uč'peněž.fondri

4. ostatní tvorba fondu

G.Il|. cerpání fondu 0,00

G.lV. Konečn! stav fondu 0,00



Stavby

G. DopIřující informace k poloŽce ..A.l!.3.Stavby.. vfkazu rozvahy

POLOZKA
_, _t

CísIo Název

ÚČrrNí oBDoBí--BEZNE
MINULEBRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 289 058 679.281 43 466 458.75 245 592220.53 218 996 266.69

G.1. Bytové domy a bytové jednotky 8 970 706,61 i 2 043 50í,20 6 927 205,41 5 962 016,63

G.2. Budovy pro s|uŽby obyvate|sfuu 123 329 636,03 23 491 447 ,15 99 838 188,88 89 802 079,89

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4. Komunikace a veieiné osvět|ení 130 939 551,34 11 441 776,70 119 497 774,64 102 786 944,57

G.5. Jiné inženyrské sítě 7 234704,10 1 536 467,00 5 698 237,10 6 477 523,10

G.6. ostatní stavby 'l8 584 081,20r 4953266,70 13 630 814,50 '13 967 702,50

Pozemky

H. DoplĚující informace k poloŽce .'A.l|.1.Pozemky.. vÝkazu rozvahy

POLOZKA ÚČerNi oBDoBi
BEZNE

Cís|o Název BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky

H'í. Stavebni pozemky

15 988 875,47

1 772 544,00

0,oo 1! eJx 91!:47
1 772 544,00

16 406 652,85

1 772 544,00

H.2. Lesní pozemky 1 15 433,61 I 15 433,6'1 96 533,55

H.3. Zahrady, pastviny, |ouky, rybníky 6 243 142,4C 6 243 142,40 7 663 838,02

H.4. Zastavěná p|ocha 6 645 879,4C 6 645 879,40 5 775 961,61

H.5. ostatní pozemky 1 211876'0É 1211876,06 1 097 775,67



l. DoplĚující informace k poloŽce ..A.l|.4. Náktady z pŤecenění reálnou hodnotou,.v1íkazu zisku aztráty

UCETNI OBDOBI
Název po|ožky

MINULE

ostatní nák|ady z precenění reá|nou hodnotou

Čís|o

poIožky

Náklady z piecenění reálnou hodnotou

Nák|.z precenění reá|.hodnoto maj.urč.k prodeji podle $ 64.



I J. Dop|ňuiící informace k po|oŽce ''B.||.4. Výnosy z přecenění reá|nou hodnotou.' výkazu zisku a ztráty I

Cís|o

poIoŽky
Název po|oŽky

UCETNI OBDOBI

ffi
J. Vfnosy z pĚecenění reálnou hodnotou 538 210.88 49 819.58

J.1. Vlnosy z precenění reá|.hodnotou maj.urč'k prod. pod|e $64. 538 210,88 49 819,

J.2. ostatní vlnosy z pĚecenění reá|nou hodnotou



K. Doplnující informace k poskytnutt.1im garancím



L. Doplřující informace o projektech partnerství veĚejného a soukromého sektoru

Zák|adní daje

Projekt

1

Druh projektu ' Datum uzav.sml.

23

Dodavatel Stavební fáze
'

. lc Rok zahájení Rok ukončení

567
obchodní firma

4

ocenění poňíz' iVldaje yyna|ožené na poŤízení
majetku dle sml. r majetku

i.-I lt4 e

Počátek xonec | "*.*"j"*14 '15 [t4 16 f 
'_

Da|ší platby a plnění zadavatele

T t4 25

t-3 10 t-3 18 19 t-3 26

t-2 11 t-2 20 21 t-2 27

t-1 12 t-1 22 z3 t-1 28

Celkem 13 Celkem 24 )elkem 29



N.DoplĚující informace k poloŽce vfkazu zisku a ztráty..A.l.13. Mzdové náklady'.

,l
2 4 4

Čísto
po|oŽky; Název po|oŽky

Mzdov! náklad

Podí| mzdov1ich nák|adťr na
1ednoho pracovníka (prepočtenf stav)

v pracovním a s|uŽebním poměru

Podí| mzdovlch nák|adťr na
jednoho pracovníka (pĚepočtenf stav)

mimopracovní a s|uŽební poměr

Běžné období Minu|é období Běžné období Minu|é období Běžné období Minu|é období

N.il.1 P|aty zaměstnanc v prac.poměr 0 224 521, 0,00 0, 0,

N.ll.2 Ost.platy (hraz. refundace ji n.org 0,00 0,0c 0,001 0,00 0,00 0,0c

N.ll.3. ostatní osobní v}idaje 0,00 0,0c 0,00 0,00 299 305,24 0,0c

N.lt.4. Platy predstav.st.moci a někt'org 0,00 0,0t 0,0c 0,00 0,00 0,0c

N.il.5. odměny člen zastupit.obcí a kr 0,00 0,0t 0,0c 0'00 106 0í 3'00 0,00

N.ll.6. odstupné 0,00 0,0c 0,0c 0,00 0,00 0,0t

N.||.7. lodchodné 0,00 0,0t 0,0c 0.00 o,oo, o,o

N.ll.8 ost.p|aty za prov.práci jinde nez 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,0c

N.lt.s Mzdové náhrady 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,0

N.11.10. Náhrady mezd v době nemoci 0,00 0, 0, 0,00 0,00 0

Rekapitulace
Pracovní a s|uŽ. ooměr Mimo pracovní poměr

Mzdov;i nák|ad Prep.poč'prac. Mzdoui nák|ad Prep.poč.prac.

I N.||.1. IP|aty zaměstnancŮ v prac.poměru 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

@u

1 299 982,00 5,79

1257 082,00

JI; \ *il li "
,4 
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