OBEC DOBRÉ POLE

ROČNÍ ZÁVĚRKA r. 2019
Obec Dobré Pole , 69181 Březí,
IČ: 00283118

Příloha k účetní závěrce dle
zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., p.p
Obec Dobré Pole
Obecné údaje
Název: Obec Dobré Pole
Sídlo: Dobré Pole č. 79, 691 81 p. Březí
Právní forma: Územně samosprávný celek, obec
Předmět činnosti: Stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění:
- Všeobecná veřejná správa
IČ: 00283118
Rozvahový den: 31.12.2019
Vnitřní směrnice :
- pro zpracování a oběh účetních dokladů, včetně dod.
- pro poskytování a účtování cestovních náhrad
- pro účtování dlouhodobého majetku a zásob
- o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb.
- směrnice časového rozlišení
- tvorba a používání opravných prostředků
- podrozvaha
- účtový rozvrh,vč. číselníků dokladů a používaných symbolů, účetní knihy a forma
jejich vedení.
- směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku, odpisový plán
- směrnice pro zadávání veřejných zakázek
- Inventarizace majetku a závazků
- Interní pokyn k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji v průběhu roku a
k datu účetní závěrky.
- směrnice pro účtování, oceňování a evidence majetku, operativní evidence
- směrnice schvalování účetní závěrky
- směrnice pracovní řád
- směrnice kontrolní řád
- směrnice o cestovních náhradách
Zřizované organizační složky:
Místní lidová knihovna
Zřízené příspěvkové organizace:
Mateřská škola Dobré Pole, příspěvková organizace, Dobré Pole 94, 691 81 Dobré Pole,
IČ: 07618735
Starostka: Mgr. Jana Dmitrievová, MBA
Místostarostka: Jana Macháčková
Počet členů zastupitelstva: 7
Finanční a kontrolní výbor: počet členů 6
Finanční výbor - předseda Mgr. Stanislava Sedláková, členové Ivanka Vavrušová, Markéta
Buráková
Kontrolní výbor - předseda Milan Janiš, členové Janišová Lucie, Barcůchová Ivana
Přepočtený počet zaměstnanců: 2
Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností.
Hospodářská činnost obce: není

Obec je členem svazků a sdružení: DSO Mikulovsko, DSO Čistší Střední Podyjí, Sdružení
místních samospráv České republiky.
Účast obce v obchodních společnostech:
STKO, spol. s.r.o. Mikulov, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Způsob ocenění:
Zásoby - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč.
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč.
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - ve skutečných
pořizovacích nákladech v roce 2019 nebyl pořízen.
Cenné papíry a majetkové účasti: obec má pouze ostatní finanční investice, oceněné
v pořizovací ceně. Pozemky - převedené do vlastnictví obce dle zák. č. 172/91 Sb. ze
dne 8.4.1992 jsou oceněny dle zákona č. 178/1994 Sb.
2. Reprodukční pořizovací ceny:
V roce 2019 nebyly použity.
3. Změny způsobu oceňování: Žádné nové změny nenastaly.
4. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy.
5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: Není stanoven, protože žádné platby
roce 2019 nebyly realizovány v cizí měně.
6. Změny účetních metod: žádné
7. Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty.
Přehled majetku obce k 31.12.2019 ( podle druhů v Kč)
Účet
.018
.019
.021
.022
.028
.031
.032
.069

Druh majetku
Software
Ostatní dlouh. nehmot. majetek
Budovy, stavby
Movité věci, soubor mov. majetku
Drobný dlouh. hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Cenné papíry

Kč
254 948,00
397 205,00
41 954 463,69
2 551 790,00
1 436 176,14
4 446 671,60
2,00
2 460 888,60

V roce 2019 uzavřela obec 4 smlouvy o zřízení věcného břemene - E.ON Distribuce, a.s.

Finanční investice obce tvoří:
1586 kusů akcii v nominální hodnotě 1000,00 Kč, tj. celkem 1,586.000,00 Kč VaK
Břeclav.
732 ks akcie Vak Břeclav- hromadná listina, nepeněž.vklad v hodnotě 612.099,60 Kč
121 ks akcie Vak Břeclav- hromadná listina, nepeněž.vklad v hodnotě 111. 789,00 Kč
Vklad STKO, spol. s.r.o. Mikulov ve výši 151.000,00 Kč.
8. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci.
• 966 000 - EKO- KOM Brno - tetrapack kontejner

V Dobrém Poli dne 31.1.2020

Sestavila: Špůrková Zdeňka, účetní

Schválil : Mgr. Jana Dmitrievová, MBA
starostka obce

