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PŘíLoHA
územni samGprávné celky, svazky obci, regio.álnirady
(v Kd s přesiosti na dVě deseliiná místa)

obdobi: 13 l2019
]čo: 00280429

E NázeV: Městys Křtiny

séstávená k rozvahovému dni 31, prosinci2019

sidlo účetnijednotky
Ulice, ěp.

PsÓ, pošta

identifikačni číslo
púvní foma

Kontaklniúdaje

\^^M^/ šllánky

26

679 05

0028042s

801

516 439 109

516 439 109

podatelna.krtiny@6entrum.cz

PsČ pošta

lrlavn] ó nnost

Vedleiš č nno51

CZ,NAcE

Křtiny
679 05

výkon státnisplávy á samosplály

fĚsTYs xňŤl Yt okr. Blansko
-4-

okamžik sestaveni (datum, čás): 11.03.2020, 15h45m39s

osoba odpovědná za úóétnlctvi
Anita Ruby
Podpisový záznam osoby odpovédné
26 spráVnosl údajú,

§tatuárn í á§tupce
F.ántišek Novotný
Podpisový záznam sláiutámlho
orgánu

_Lq1,
,cŘ-t"1,
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A.1, lnformace podle § 7 odst.3 zákona
Učetni]ednotka.epieiržtě pokraó!]eVe sVé čn.ost a blde pokračovai iV iásedujicim účetnifi] obdobi žádná ]ejičjn.osl neniomezena,,

A.2, lnformace podle § 7 odst, 4 zákona
Účetni]ediotkazměnlametodypolzeVsouadusnoveam přís Ušnýc]r zákonu 563/']991 sb,Vyháškač41(r12009sb.avsouad!SakluazacimetódkyJ[,4K

A.3. lníolmace podle § 7 odst. 5 žákona

pii]eii ] zálohy do doby Vyúčlováni tlansíeí! neubéhne Více než 12 měSiců vč,,

zplacavána sysléňeh GlNls Elpress UcR GoRD/c spo/ s r o
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lnformace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtú v knize podrozvaho!|'ých účtú

91 632 637,06

100 00

Májetel a závaz*y účetnijednotky
J]ný dlobný dlouhodóbý nehmoiný ma]etek

Jiný díobný dloUhodobý hmolný ma]etek
1

2.

3

5,

902

9!5
906

909

100,00

632 537 069] 632 537,06

Křátkodobé podminěné pohl.dávky z Eansíěrú a kíálkodobé podmiňěné ávazky z transfurŮ

Králkodobé podňiněné pohl€dávky z piedf nancováni lr.nsbrů
fla,kooob" podFlné.e /áváz<v z o'edx-dlfuvánl rcnsle,Ú

Krátkodobé podminěné oohledávky ze 2áhraničních 1ranslerů
r'-aikodobe pooŤl.ene zaválty ze 2áh-a-i:llc1 kársíed
ostalní krátkódobé podmíněné pohledáVky z tÉnsíerú

1,

2

3,

5

6

911

912
913

915

916

P.lll, Podňíněné pohl.dávky 2dúvodu uživání májerkujinou osobou
ostatn] králkodobe podminéné

], Krátkodobé podúiněné pohedáVky z dúVodu úp]atného UžiVániňa]elkujnou osoboú

2 D]ouhodobé podfiinéné po]rledaVkyz dúvodu úpálného UžiVánimá]elkU]inoL Dsobou

3 Krátkodobé podm něné póhledéVkyz dúVodu Uživánimaj€tku]]nou osoboL ná základě sm ouvy o Výpúičce

4. Douhodobé podminěné poh]edávkyzdúvodu uživán ma]eIk!iinouosobounazákladěsmlouvyo!ýpujčce

5, Králkodóbé podminéné pohledáVkyz dúVodU Uživánimaietkujnou osobou zjnýclr důVodú

92]

922

923

924
925

926

P,lv, DalšipodminěnépohledáÝky
1,

2,

3,

5.

6,

9,

10,

11.

12.

Kíátkodobé podminěné poh]edávkyže smluv o prodeji dlouhodobého májélku

Dlouhodobépodminěnépohledóvky2esmllvopíode]idlouhodobéhom.jelku
Králkodobé podmíněné pohledáýky z jiných sňluv

olouhodobépodminěnépohledávkyzlinýóhsmllv
Klálkodobé podminěné pohledáVky ze sdilených dani

Dlouhodobé podmíněné pohledávky že sdilených dani

<lái.odobé podmlrére po\ledá!<vze vzlahU k lnýŤ2dlojúř
DloLFódooe podfi.e.e pol^léo.vly ze 9lJ1_ t ,l1ýmzó-o,ún
Krátkodobé podminěné úhEdy pohledávek z přúatých zajišlěni

D]ouhodobé podmíněné úhEdy pohledávek z přijátých žájištěni

Klálkodobé podminéné pohledávkyze soudnich sporů, splávnióh iizeniajných řiženi

931

s32

933

939

941

942

Dlolhodobé podminéné pohedáVky ze soudnich spoíú správnich řizen a

Dtouhodobé podminěné póhledávky ztránsíerú a dlouhodóbé podminěné závazky z transíérú

Dlouhodobé podminéné pohledávky z piedf nancoVáni iranslerú
952odňiněné záVázky z piedlináncoVán] transferú

zp€.óýáró syslémem c]N/s Exp'ess UaRGoFllcspo/ sr o
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lnformace podle § 7 odst,5 zákona o stavu účtú v knize podrozvahových účtú

3, Dlóuhodobé podminěné pohledáVky 2e zahBničnich lhnslerú
4- Dlóuhodobé podminěné závazky ze zahlan čnich lEnsleú
5. ostatni dlouhodobé podmíněné póhledávky z iransíerů

6, ostaini dlouhodobé podminéné záVazky 2lránslérů

Pódózýanóvý uČEíNl oBDoBl
Bťž\L MI\ULÉ

953

954
955

P,Vl. PodminěnéziLvazkyzdúvodu užíváni ciziho majelkU

1 Krátkodobé podminěné záVazky z opelativniho ]easn9u
' DoU odooepoo1,e ó/ó,drr ,opó|c|,.|1o,óc ,9J

J .,dl}óoob.Dodr ét/éld/.yzlra,c o'óa-!,
4 Douhodobé podminénézávazky ziinanóniho leas ngU

5 Kdtkodobé podmíněné záVazky2 dúvodu uživán]cz]ho maj€tku na základě sm ou!ry o Výpirjčce
6 D ouhodobé podminěné zavazky z dúVodu uživénicziho ma]elk! ná základě smlouvy o ýipú]čce
7 Klátkodobé podminěné závazky z dúVodU !žjvánicziho majetku nebo ieho přeVzeIiz ]iných dúÝodú

3. D]ouhodobé podfrině.é závážky z dúvodl uživániczilro ma]etk! nebo jeho převzetiz jnych důVodú

96l
962
963

965

966

967

968

P.vll, Dalši podminěné ávazky
1, KrátkodobépodminénézávazkyžésňlUVopóřjzenidJouhodobéhomaielku
2, Dlouhodobé podminěné záýazky ze smluv o pořizenidlouhodobého majelku

3, Knátkodobé podminěné závazky zjirých smluv
4, Dlouhodobé podmíněné závazky zjiných smluv
5, Kíálkodobé podminěné závázkt z pňjálého kolálérálú

6, Dlouhodobé podminěné závazkyz piialého kolalelál!
7. Kniikodobé pódňiňéné žáVázky Wplývajicí z práV,předp,a další člnn,mocizákonod,,Výkon,
3, Dlouhodobé podminéné závazky vlplývajici ž práv,pň4dp,á dálšičinn.ňoc zákonod, Výkon.

9, Kíálkodobé podminěné závazky z poskytnutých 9aranci jédnorázových

10, Dlouhodobé podminěné závazkyz poskylnutých gaÉnci jedrolázoVých

11, Kíátkodobé podminěné závazky z po§kytnutých gaíánci oslalních
12, Dlouhodobé podminéné záVazky z poskyhutých galanci oslatnich

13, Klátkodobé podminěné záVazky ze soudnich spoú, sp.áVnió iizeníaj]ných iizeni
14, Dlouhodobé podminénézávazkyze soudnichsporů, správnich řizeniajiných řizeni

97]

973

975

93]

932

933

935

986

P,vlll. oslatni podminěná akiiva a ostatní Podmíněná pásiva á vyrovnávaci účty
], ostatni krátkodobá podminěná akliva

2. osiatni dlolhodobá podminěná aKiva
3, ostatni krátkodobá podminěná pas]vá

4. osiaini dlouhodobá podminěrá pasiva

5. Vyrovnávéci účet k podíozvahovým účtům

991

992

993

9,] 632 637.06

zpž@ýéno sFléňém GlNls E\press - UcR GoRolc s!ól s r ó

s223saT216
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Ke dn]Seslaveniúčeiii záVěrky nejsou známy žádné skuteónost kieré by neby y zachyceny V účeln]zavél.e a prlom mé] V ! ia f.ancn s Ilac ÚJ

zplacaÝána slilémem GlNls ElpÉss . l-lcR GoRDlc spo/ s . o

A.5. lníormace podle § 
,18 odst. 3 pism, b)zákona



B.1, lnformace podle § 66 odst,6

U údeln]]ed|otky daná sn!ace nenasla á

B.2, lnformace podle § 66 odst, 8

B.3. lnformace podle § 68 odšt. 3
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pobž|y Názév palóžky

c.i, Zýišenistavu lransfefu ná pořizeni dlouhodobého majetk! zá béžné účelní obdobi

c.2. sniženistavu lran§Érů na pořizeni dlouhodobého maielkuve Věcnéa ěasové souvislosti

| ůcrr^t oeooet

4 335 753 60

372195 53

zplacavána syslémen GlNls EXp|e

Doplňujicí informace k položkám rozvahy "c,1.1 Jměni účetníjednotky" a "c.1.3. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku"
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D,1.

9.00

Počet jed notlivýc h Věcía souború majetku nebo seznam tohoto majetku

Účelnijednotka má 2 drobné saká]níslavbu,7 piedmělů ku turníhodnoty - socha madony s dílělern,4 olejomalby,2 akvaíeloceněné Ve Výši 1 Kč, 1 dřeVěnou kovánou lruhLici
(hisiolckoU Pokladnu) 1tapséiiART Plotis dle § 25 odsl,1 Písm, k), žákona o účetnicetví

D,2, celková Výměra lesnlch pozemkú s lesnim porostem

0,00

D.3. Výše oceněnicelkové výměry lesnich pozemků s lesnim porostem ve výši57 Kč/m2

0,00

D.4, Výměrá lesnich pozemků s lesnim porostem oceněných jiným způsobem

0,00

D.5, Výše ocenění lesních pozemkú s lesnim porostem oceněných jiným zpúsobem

0,00

D.6, Prúměrná Výše ocenění \/ýměry lesních pozemkú s l€snim porostem oceněných jiným způsobem

0,00

D,7, Komentář k ocenění lesnich pozemkú jiným zpúsobem

0,0o Úóelnijédioika iemá náplň
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E,1. Doplňujici informace k položkám íozvahy

Dohadná položka na doiacie: z ]\,,|[iR í\,lístni komunikace "Ke h ib]tovu" Kiliny 2.001 ,1 60 Kč,J M K Knihovna Všemi srnys]y 30,000 Kó, J l','lK lvlí§ln i

kom U n kace 'Ke híb ovu", Ki tny 300.0oo Kč, J[,4h ÚpÉva zpevněné plochy pod h řbitovem Kniny 300,000, J lrl K Zkvá litněn i pa ftování a zlepŠen i
pnslupU k ]\,lŠ a Zs Kít]ny 25o,o0o Kč Eko_|.om 32265, Prclipovodňová opatřeníměstysu Křiiny 1012765,90, spotřebu plynu pieúČlovanou nájemc

(lvěr na ákci Vybudování Viceúčelového hřiště u ZŠ a [4Š Křtiny - mě§lys splácípřjatý úVěl (83333/měs,) od 1/20]7

Dolace: N4[4R Kom!nikace "Ke hřb]tovu" 2,001,160 Kč, J]\,4K Knihovné Všemisrnysly 30,000 Kč, J[4K Komunikace "Ke hibitovLr" 300.000 KČ J[,1K

úplava zPevněné plochy pod hibitovern 3oo,o00 Kč, JN4K Zkvalilěni palkování a přisllpu 25o,ooo Kč, sFŽP - Plolipovodňová opatřeniměslysu
Křtiiy 1012785,90 Volby do EP 5064 Kč

Fond obnovy ZŠ a í\4Š _ ná zákládé íozhodnutizaslupitelslva vylvořen fond na op€Vy a UdžoVá n í školní b udovy a zařizeni, roČnÍVklad do fonduje
353 000 Kó-3 rckyexi§ténce iondu

o42oo2 Parkováni pod kostelem 265,945 Kč o42 o317 _ PříslUpoVé komunikace k NKP 277145 Kě - dochází k postupné €alizácidi]Čich Čásli
p rojekiu, osiainí rczp.acováné akcé plobíhaji, lealiza ce stud n y l. oupal§lé 042 0336 - I 0"09 50 k c íeá]izace oválné piilodní UČebny u Zs 1 00950 -
budedokonóenovrcce2020,o420339úp€vapaÁovánázlepšenplsttlpulZsaí!4shanyl45721767-slavebnédokonČéno,ěekána
kolaudac, ploběhie v 2020, da]šipqekly, ktercjsou Ve íázi Přípíaýy

Vytvoieny dohady ve výš]záloh na iáklady spo!řeby energiíV lo€ 2019, Vyúčlováno po obdÉení ročního !ryúólováni spolřeb elektňny á plynu

Vroce2019nověobdžrenylNVdolacenaMislnikomunikao"Kehibtovu'Kil]nyod[,lMR2,oo],160KčaJ[,lK3oo,oooKčÚpravazpevněné
oloclv poo riblloveŤ 3oo,00o Kč od lV,lMR, Zlva,tnénipalkoá-la zlepie.Ípl slLPJ l. \,,IŠ é ZŠ 25o,ooo KČ od [li/R PloIioovodrova opalrc,I
rnestisij Kí ny 1o l2785,90 od sFŽP _ celkove zvyšen í 3-863,945 90 Kč, V loce 2019 sníženo loímou rczpušiěnído Výnoslr ve VýŠi745.991,35

AU o1o1 _ účet Velejné sbilky na obnovu křlinského krcje, sbílka byla ukončena 23,9,2019, zůstaiek bylčerpán na pok]yti\rdajů na nákup
so!čáslíkrojů, účetvykazrje bylo píovedeno vyúčtování Veléjné sbifty na KU JN4K

SchVálení účelnízávěrky a převod HV za rck 20j8 Ve Výš] 3,620,718 55 Kčje zllčlován dle rcžhod nuti zástup iielsfua rněstysu na ÚČet HV minulých

Aú o4oo _ do užíván i zařazeny dokončéné stavby _ [,listní komunikace "Ke hřbitovu" Křliny Ú píava zpevněné plochy pod hibitovem ve Výš]

5.76a.995 42

Nově zavedén a užíVan dlouhodobý majéték - Protipovodňová oPatřéní rněsiysu Křt]ny 1 .455,097 siln tn l Édary 2 hs 252 690 kotel a l. otelna Ú [,l

]72558Kčstrcjprozmiiúdžb!54903KčVyiazenbylhasčskývůzAV|AFlrgon251 500Kč-by|ižodepsán

3929572,9a

451 2 999 517,00

3 899 009,90

1 059 000,00

2 302 268,67

151 670,00

15 526 341,15

3 825 7,18,55

16 924 422,ao

8 417 830,40

419

389

403

231

432

022

021

6ď ,,

Fš+3
\g.ý

zpzcaÝána šrlénefr Gl ls Expl,"

042
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k póIďce Doplňuiici rhlómaóé

521 lýlěsiy§ má 6 zaměstna.cú 9 zastL]pjielú Vč. 1 uvolněného na přiležiiosiné činnosi] uzavifá DPP, za 2019 óinl mzdové .áklady

Příspěvky na prcvoz PozŠ a MŠ Křiiny Ve výši3209620 (ztoho 1411600 KčplíspěVek na odpisy), VPs s městém Blansko - Přeš|Upková komjse,
přispévek na lDs JIVIK, piispěVek DSo spolek obcl l,,lK dotace misiním zapsaným spolkům, místníínu Klubu seniorú 7000 _ nemá Plávní

Převážnou čá§l výno§ú účtu M9 tvoříodp sy vÉcené Po zřizovateli

Přispěvek na slátníspravu zbytek ivoříVýnosy z přlalých ilansferů nebo posiupné íozpouštění lÉ nsferů do výnosů piiodepisování lN4

AU 0301 opíavná položka k 132,0300 - úprava Výše oP zhlédérn k ].]bytkuzásob

V roG 2019 byla prcdána dvě Vozidla - l',{ULTlcAR za 20,000 Kč _ evidováno jáko DDlV4 a AV|A Fu.gon za 5.000 Kč _ evjdováno iako Dlý]

2 au 2oo,00

3 737 273,50

649

672

556

646

1 640116,00

421 600,00

4 9l4,00

25 000,00

ffi3*9ý

E.2. Doplňujici informace k položkám výkázu ži§kú á ztráty
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zprcCavanó sfstélem Gjl,]ls E\pess UcRcoFDrcspo] §rc

E.3. Doplňujíci informace k položkám přehledu o peněžnich tocích

častká
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E,4, Doplňtúicí info.mace k položkám přehledu o změnách vlastního kápitálu

K pnlažěe Doplňu|.i lhfólm.e

ffile.#u'
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Doplňujici informace k fondům účetni jednotky

aĚžNÉ účErNi
ó6lo

9!-
G.ll,

Počátečnistav londu k 1-1,

1, Přebytky hospódaieniz minulých let

2, Přiimyběžného íok! kleré nejsou Určeny kvyužlivběžném loce

3. Pfuvody píosliedkúz rozpočtu během rokudo účelových peněžníchíondú 353 000 00

zpftc.ýana s|s|émen GLNls ENpless l-]cR GoFDlcspol s r ó

oslalnilondy _ úzeňí i samosPrávné celky, svázky obci,,eqionálni rady regionú soUdržnos:i
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G,'l , Bylové domy a b},tové jednotky

G,2, Budowpro služby obyvalelslw
G,3, Jiné nebr,lové domy a nebytové]édnolky

c.4 Komuniká@ a veřqné osvěi]eni

G,5, Jiné inženýBké sitě

43 565l2í,14

13 3l4 510,a4

16 924 422,8a

360 055,00

11 966 ]32 50

3 229 430 00

363 633 00

33 039 703,14

10 535 0a0,34

131a2 021 ,80

8 906 183,50

2a 171a52,12

7 580 607 33

519 757,00

9 222 16T 50

H,1, stávebni pozemky

H,2, Lesnipozemky
H,3, zahrady.paslviny,loukyrybniký
H,4, zaštavěná plocha

H,5, ostatnipozemky

2 391 166,75

1Ta,12

650676.35

2 39l 166,75

1Ta,12

650 676,35

2 39í 166,75

178,12

650 676,35

] 692 464,95

G. Doplňt]jici informace k položce "A.l|.3. stavby" výkazu rozvahy

H, Doplňujici informace k položce "A,l1.1, Pozemky" výkazu fozýahy



l1,
1,2.

Náklady z pňeceněni €álnou hodnotou
Náklady2 pieceněnííeélnou hodnotou ma]elk! uíčenéhó k prodej podle §64
oslahinák]ady z přeceněni reálnou hodnotoU

J. Výnosy z přéeéněni reálnou hodnolou

J,1, Výnosy z pieceněni reálnoú hodnolou majeiku !íčeného k prodejjpód]e § 64

J-2- osiahivýnosyzpie@néniÉélnouhodrolou

zpn.oý;nó sysléřen ci/rJ/s E pÉss. ucR GoRDlcspol § r o

!. Doplňujici informace k položce "A.l1.4. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou" V,ýkazu zisku a ztráty

J. DopIňujicí informace k poiožce "B,l1,4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou" v,ýkazu zisku a ztráty




