
Sídlo účetní jednotky

Název: Město Mníšek pod Brdy

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO:

PŘÍLOHA

00242748

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

obec

Místo podnikáníÚdaje o organizaci

252 10

Kontaktní údaje

ulice, c.p.

Předmět podnikání

Město Mníšek pod Brdy
zřizovatel

00242748

obec

252 10

identifikační číslo
Územně samosprávný celek

Dobříšská 56

právní forma
PSC, pošta

Město Mníšek pod Brdy
PSC, pošta

Dobříšská 56

ulice, c.p.

Osoba odpovědná za účetnictví

CZ-NACE

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

veřejnoprávní činnost

gita.hermachova@mnisek.cz

hlavní činnost
fax

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.05.2014, 16:18

vedlejší činnost
318541935

Statutární zástupce

e-mail

Podpisový záznam statutárního
orgánu

telefon

751100

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

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

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

Podrozva-
hový účet MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

P.I. Majetek účetní jednotky 16 423 045,26 16 808 776,26
901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1.

13 707 763,26902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek2. 14 093 494,26
2 715 282,00903Ostatní majetek3. 2 715 282,00

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 351 087,40 236 313,40
351 087,40911Vyřazené pohledávky1. 236 313,40

912Vyřazené závazky2.
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku1.
922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání2.
923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou3.
924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou4.
925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou5.
926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou6.

P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého1.
932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého2.
933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv3.
934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv4.
939Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí5.
941Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí6.
942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům7.
943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům8.
944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění9.
945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění10.
947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení11.
948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních12.
949Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva13.
951Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva14.

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
961Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv1.
962Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv2.
963Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího3.
964Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího4.
965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na5.
966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na6.
967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo7.
968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo8.

P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého1.
972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého2.
973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv3.
974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv4.
975Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí5.
976Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí6.
978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další7.
979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další8.
981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění9.
982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění10.
983Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a11.
984Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a12.
985Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva13.
986Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva14.

P.VII. Vyrovnávací účty 16 774 132,66 17 045 089,66
16 774 132,66999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům1. 17 045 089,66

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
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BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku1. 259 275,00 251 781,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění2. 113 627,00 109 955,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů3. 148 578,00

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákonaA.5.

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Synt.
účetNázev položkyČíslo

položky
ÚČETNÍ OBDOBÍ

MINULÉBĚŽNÉ

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364B.1.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364B.2.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364B.3.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364B.4.

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní obdobíC.1. 6 174 556,75
Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislostiC.2. 838 153,30 848 190,03

Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění úč.jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodob. majetkuC.
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.
K položce Doplňující informace Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.
K položce Doplňující informace Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.
K položce Doplňující informace Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.
K položce Doplňující informace Částka

Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ

OBDOBÍČíslo
Položka

G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 78 080,99
G.II. Tvorba fondu 264 000,00

Přebytky hospodaření z minulých let1. 264 000,00
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.
Ostatní tvorba fondu4.

G.III. Čerpání fondu 266 659,50
G.IV. Konečný stav fondu 75 421,49

Ostatní fondyF.g.

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

G. Stavby 260 404 602,53282 748 365,8374 592 713,67357 341 079,50

Bytové domy a bytové jednotkyG.1. 4 231 705,004 168 315,002 990 178,007 158 493,00

Budovy pro služby obyvatelstvuG.2. 80 204 526,7779 261 644,4641 871 241,54121 132 886,00

Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3. 1 488 317,001 164 308,00830 197,001 994 505,00

Komunikace a veřejné osvětleníG.4. 13 041 059,2817 779 072,811 715 322,1919 494 395,00

Jiné inženýrské sítěG.5. 87 971 867,26107 982 460,4918 201 037,01126 183 497,50

Ostatní stavbyG.6. 73 467 127,2272 392 565,078 984 737,9381 377 303,00
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NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

H. Pozemky 19 230 167,0020 444 077,0020 444 077,00

Stavební pozemkyH.1.
Lesní pozemkyH.2. 78 238,0078 238,0078 238,00

Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3. 7 389 361,008 560 783,008 560 783,00

Zastavěná plochaH.4. 1 752 277,001 752 277,001 752 277,00

Ostatní pozemkyH.5. 10 010 291,0010 052 779,0010 052 779,00

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztrátyI.

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ. 1 377 760,00
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1. 1 377 760,00
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztrátyJ.

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodejiK.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64K.1.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64K.2.

Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahyK.
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