Příloha účetní závěrky dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Obec Neubuz
Obecné údaje k 31.12.2020
Název: Obec Neubuz
Sídlo: Neubuz 91
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: 00568660
Rozvahový den: 31. 12. 2020
Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách obce, adresa: www.neubuz.cz
Zřizované organizační složky: Nejsou zřízeny
Zřizované příspěvkové organizace:
Základní škola Neubuz, IČ: 71005463
Starostka: Ing. Renata Zábojníková, MBA
Místostarosta: Miroslav Gargulák
Kontrolní výbor
Počet členů: 3
Předseda: Ivana Tomšů – člen zastupitelstva
Finanční výbor
Počet členů: 3
Předseda: Stanislava Minaříková - člen zastupitelstva
Počet členů ZO: 7
Počet členů RO: v souladu s § 99 zákona o obcích se rada jako orgán obce nezvolila

Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností.
Obec je členem svazků a sdružení:
Sdružení místních samospráv ČR, MAS Vizovicko a Slušovicko, Mikroregion Slušovicko, Svaz měst a obcí
východní Moravy, Spolek pro obnovu venkova
Přepočtený počet zaměstnanců obce: 3
Odměny členům zastupitelstva k 31.12.2020: 997.333,- Kč
Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců úřadu k 31.12.2020: 1 055.166,- Kč

Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní škola Neubuz.
Kontrolní výbor a finanční výbor provádí k 31. 12.2020 kontrolu finančních prostředků a účetních
operací, kde se zaměřuje hlavně na hospodárnost jejich využití.
V roce 2020 Základní škola hospodařila se ziskem 1.002,70 Kč

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Způsob ocenění:
Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
Drobný dlouh.majetek hm.- v pořizovací ceně od 1.000 do 40.000 Kč, ve Víceúčel.domě i nižší
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 1.000 do 60.000 Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce
2020 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
2. Reprodukční pořizovací ceny
Změny způsobů oceňování:
V roce 2020 nebyly změny ve způsobu oceňování.

2. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí odpisy hmotného dlouhodobého majetku a
nehmotného dlouhodobého majetku. V roce 2020 byly provedeny odpisy majetku ve výši
Investice – účet 021 – 912.115,- Kč (081)
Hmotný investiční majetek – účet 022 – 161.072,- Kč (082)
Nehmotný majetek – 019 – 14.988,- Kč (079)
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby faktur v roce
2020 nebyly realizovány v cizí měně.

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2020: 81.425,- Kč
2. Celkové pohledávky mimo záloh na energie: 81.425,- Kč
3. Obec v roce 2020 neposkytla žádnou půjčku.
4. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2020 – 162.331,93 Kč – přílohy jsou součástí
inventurních soupisů k 31.12.2020

5. Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů nejsou
6. Přijetí dotací do vypořádání, Dotace jsou zaúčtovány v souladu s účetními postupy do příjmů.
7. Najatý majetek (finanční leasing): pronájem kopírky DEVELOP INEO+224e do 3/2025 – 83.925,60
8. Splatné závazky pojistného na zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti – 65.332,- Kč

9. Evidované daňové nedopl.u místně příslušných finan. Orgánů – 0
Jiné přímé daně – 23.921,- Kč.

10. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 0
11. Ostatní významné skutečnosti: Nezjištěny
12. Dlouhodobý majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018

303.300,98

Ostatní dlouhodobý nehmot.majetek (územní plán) – 019

265.879,-

Budovy, haly a stavby – účet 021

39 246.741,65

Samost.movité věci a soubory mov.věcí – účet 022

2 798.756,45

Drobný dlouh.hmotný majetek – účet 028

3 450.733,04

Pozemky – účet 031

4 833.729,60

Nedokončené investice – účet 042

11 229.398,10

Finanční majetek – účet 069
Majetek celkem

0,62 128.538,82 Kč

Na podrozvahových účtech je veden DDHM Základní školy Neubuz.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Celkem

1 004.374,48 Kč
395.352,-

Kč

1 399.726,48 Kč

Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů.

Ing. Renata Zábojníková, MBA – starostka obce

V Neubuzi dne 22.2.2021

…....................................

