
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 31.12.2015

obec

Místo podnikáníÚdaje o organizaci

25210

Kontaktní údaje

ulice, c.p.

Předmět podnikání

Město Mníšek pod Brdy
zřizovatel

00242748

obec

25210

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

olga.sibrinova@mnisek.cz

hlavní činnost
fax

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2016, 07:15

vedlejší činnost

Ing. Petr Digrin

318541928

Statutární zástupce

e-mail

Olga Šibřinová

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 a závazky účetní jednotky 16 133 935,36 16 269 079,96
901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1.

12 948 147,96902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek2. 13 083 292,56
474 087,40905Vyřazené pohledávky3. 474 087,40

906Vyřazené závazky4.
2 711 700,00909Ostatní majetek5. 2 711 700,00

P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé
911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů1.
912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů2.
913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů3.
914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů4.
915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů5.
916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů6.

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku1.
922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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 1 000 000,00 1 000 000,00
931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého1.

1 000 000,00932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého2. 1 000 000,00
933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv3.
934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv4.
939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní5.
941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní6.
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.

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé 45 239 200,50 99 438 404,08
951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů1.
952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů2.
953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů3.
954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů4.

45 239 200,50955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů5. 99 438 404,08
956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů6.

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu1.
962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu2.
963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu3.
964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu4.
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.VII. Další podmíněné závazky
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.
978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další5.
979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další6.
981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových7.

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

Příloha k 31.12.2015, okamžik sestavení 16.03.2016, 07:15, strana 2



982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových8.
983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních9.
984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních10.
985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a11.
986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a12.

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a
991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva1.
992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva2.
993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva3.
994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva4.

62 373 135,86999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům5. 116 707 484,04

BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku1. 330 272,00 353 039,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění2. 143 549,00 169 821,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů3.

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)
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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. 56 257 946,57 17 452 687,45
Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvislostiC.2. 2 137 300,30 932 181,12

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

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.
TEXT CISLO

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.
TEXT CISLO

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)D.3.
TEXT CISLO

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.
TEXT CISLO
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Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)D.5.
TEXT CISLO

Průměrná výše ocenění výměry les. pozemků s les. porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.6.
TEXT CISLO

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.
TEXT CISLO

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce Doplňující informace Částka

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

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

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce Doplňující informace Částka
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Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ

OBDOBÍČíslo
Položka

G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 129 737,49
G.II. Tvorba fondu 260 000,00

Přebytky hospodaření z minulých let1. 260 000,00
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 309 036,00
G.IV. Konečný stav fondu 80 701,49

Ostatní fondyF.g.

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

G. Stavby 331 888 154,32351 869 925,8386 599 551,97438 469 477,80

Bytové domy a bytové jednotkyG.1. 4 104 925,008 853 935,003 118 866,0011 972 801,00

Budovy pro služby obyvatelstvuG.2. 96 620 216,15103 724 541,7744 644 103,23148 368 645,00

Jiné nebytové domy a nebytové jednotkyG.3. 1 388 171,001 544 477,00862 591,002 407 068,00

Komunikace a veřejné osvětleníG.4. 29 039 994,3629 060 046,282 584 434,7231 644 481,00

Jiné inženýrské sítěG.5. 116 651 232,30118 683 865,2621 568 553,24140 252 418,50

Ostatní stavbyG.6. 84 083 615,5190 003 060,5213 821 003,78103 824 064,30

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahyG.

NETTO
BĚŽNÉ

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

KOREKCEBRUTTO

Číslo
položky Název položky

H. Pozemky 21 113 152,0021 392 182,3621 392 182,36

Stavební pozemkyH.1. 3 428 400,003 428 400,003 428 400,00

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

Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3. 5 618 436,005 650 020,365 650 020,36

Zastavěná plochaH.4. 1 783 308,001 781 068,001 781 068,00

Ostatní pozemkyH.5. 10 204 770,0010 454 456,0010 454 456,00

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahyH.

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.
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BĚŽNÉ
Číslo

položky MINULÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

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

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

Doplňující informace k poskytnutým garancímK.

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatnímK.2.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoruL.
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