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Zatím neurčeno

Okamžik sestavení: 13.2.2014 v 06:01

Předmět činnosti: 

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka použila účetní metody, které vycházejí z předpokladu, že činnost účetní jednotky bude pokračovat a že u ní 
nenastávají žádné skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly v této činnosti pokračovat, tj. nejsou informace o 
tom,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisků a tráty, jejich obsahového vymezení a způsobech 
oceňování nedošlo.

Účetní jednotka v roce 2013 zřídila povinně účet u České národní banky v Ostravě pod číslem 94-4511801/0710.

Od 1. května 2013 účetní jednotka začala používat jiný účetní program, dosavadní účetní program KEO byl nahrazen novou 
verzí KEO-W. Od tohoto data došlo ke změně v číslování účetních dokladů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v roce 2013: V roce 2013 byly 
pořízeny nové www stránky Moravského Kravařska včetně mobilního průvodce. Kromě této dokončené investice účetní 
jednotka eviduje i jednu nedokončenou investici, kterou je Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji". 

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji: V roce 2013 účetní jednotka 
neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji. 

Postup tvorby a použití opravných položek: V průběhu roku 2013 byla tvořena pouze jedna opravná položka k pohledávce ve 
výši 1 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že pohledávka byla nevymožitelná, bylo na valné hromadě Regionu Poodří dne 17. 
prosince 2013 schváleleno odepsání této pohledávky z účetní evidence. Zároveň došlo i ke zrušení dosud vytvořené opravné 
položky. 

Odpisování majetku: V roce 2013 byl dlouhodobý majetek odpisován. Za rok 2013 účetní jednotka vykázala na řádku A.I.28 
odpisy ve výši 306 336,- Kč. 

Postup tvorby a použití rezerv: Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala.

Metoda časového rozlišení: V roce 2013 účetní jednotka účtovala o časovém rozlišení nákladů a to konkrétně u nákladů 
příštích období a dohadných účtech aktivních. Náklady příštích obdobích představují předplatné časopisů, pojistné a ostatní 
náklady týkající se roku 2014. Dohadné účty aktivní představují neplacené a k 31.12.2013 dosud nenárokované dotace 
(Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří ve výši 69 982,- Kč a Realizace akčního plánu TO P-MK ve výši 826 
865,- Kč). 

Metoda kurzových rozdílů: V roce 2013 účetní jednotka neúčtovala o kurzových rozdílech.



BĚŽNÉ MINULÉ

Ú Č E T N Í   O B D O B Í
SU

Číslo   Název

P O L O Ž K A

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

P.I.     Majetek účetní jednotky 17 081,4917 081,49 

      1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901

      2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 11 667,0011 667,00902

      3. Ostatní majetek 5 414,495 414,49903

P.II.    Vyřazené pohledávky a závazky 0,001 000,00 

      1. Vyřazené pohledávky 1 000,00911

      2. Vyřazené závazky 912

P.III.   Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00 

      1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921

      2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922

      3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 923

      4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. 924

      5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 925

      6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 926

P.IV.    Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1 340 280,300,00 

      1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931

      2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932

      3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933

      4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934

      5. Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 939

      5. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 1 155 482,95941

      7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942

      8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 184 797,35943

      9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944

     10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945

     11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 947

     12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 948

     13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949

     14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951

P.V.     Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,000,00 

      1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961

      2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962

      3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův. 963

      4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu 964

      5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 965

      6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. 966

      7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 967

      8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968

P.VI.    Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1 489 199,000,00 

      1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971

      2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972

      3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973

      4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1 489 199,00974

      5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 975

      6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí 976

      7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 978

      8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. 979

      9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981

     10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982

     11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 983

     12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 984

     13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985

     14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986

P.VII.   Vyrovnávací účty -131 837,2118 081,49 

      1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -131 837,2118 081,49999



 Název položky
 ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

položky

Číslo 

BĚŽNÉ MINULÉ

Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.1.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění2.

Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů3.



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

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na situaci 
účetní jednotky. 

V roce 2013 nebyly k 31.12.2013 proplaceny dvě dotace vyplývající z uzavřených smluv o poskytnutí dotace. Projekt "Rozvoj 
venkovského života v obcích Regionu Poodří" bude proplacen v roce 2014 po předložení závěrečného vyúčtování projektu. 
Projekt "Realizace akčního plánu TO P-MK" byl ukončen 28. června 2013, ale vzhledem k prodloužení administrace žádosti o 
proplacení, nebyla dotace ze strany poskytovatele zaslána v roce 2013.

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

Účetní jednotka nemá k 31.12.2013 informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem 
na fimanční situaci účetní jednotky. V roce 2013 byla u účetní jednotky evidována pouze jedná pojistná událost týkajcí se 
poškození informačního zastavení v Suchdole nad Odrou. Pojistná událost byla v průběhu roku 2013 vyřízena.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka v roce 2013 (ani v předcházejících letech) nevlastnila žádný majetek, který by byl předmětem zápisu do 
katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.



 ÚČETNÍ OBDOBÍ

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."

Číslo 
položky Název položky

MINULÉBĚŽNÉ

Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období 664 400,00358 946,50C.1.

Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. 190 682,14244 869,27C.2.



D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Hodnota: 0,00

Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Hodnota: 0,00

Účetní jednotka nemá náplň.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Hodnota: 0,00

Účetní jednotka nemá náplň.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Hodnota: 0,00

Účetní jednotka nemá náplň.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

Účetní jednotka nemá náplň. Účetní jednotka neeviduje v majetku žádné soubory majetku oceněné 1,- Kč.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Hodnota: 0,00

Účetní jednotka nemá náplň.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota: 0,00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Hodnota: 0,00

Účetní jednotka nemá náplň.



E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

Na této položce je vykázán majetek s pořizovací cenou od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč. V účetní 
evidenci je evidován software KEO-W a licence na vydávání knihy "Rybí speciality v Poodří"

A.I.5. 216 270,00

Na této položce je evidován majetek s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč. Účetní jednotka v roce 
2013 pořídila pro Destinační management nové www stránky a mobilního průvodce v celkové ceně 
422 290,- Kč. Celková hodnota dlouhodobého nehmotného majetku k 31.12.2013 činí 612 290,- Kč.

A.I.6. 612 290,00

Na této položce jsou evidována technická zhodnocení sakrálních staveb a nově pořízené 
informační zastavení. Sakrální stavby jsou ve vlastnictví jednotlivých členských obcí a po uplnutí 
udržitelnosti projektu budou bezúplatně převedeny na obce. To samé se týká i informačních 
zastavení.

A.II.3. 25 410 000,00

Na této položce je evidován majetek s pořizovací cenou nad 40 tis. Kč. V majetkové evidenci je 
evidováno: Mobilní podium v ocenění 305 496,- Kč, velkokapacitní barevná kopírka Minolta Bizhub 
C220 v ocenění 99 317,- Kč, velkoplošný stan včetně mobiliáře v ocenění 650 097,- Kč. V roce 
2013 nedošlo ke změně oproti roku 2012.

A.II.4. 1 054 910,00

Na této položce je evidován majetek s pořizovací cenou od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč. V roce 2013 
nebyl pořízen žádný DDHM, vyřazen byl pouze kávovar v ceně 4 999,- Kč (na základě rozhodnutí 
valné hromady).

A.II.6. 761 488,78

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je představován pouze jednou nedokončenou investicí, 
kterou je "Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezkém kraji". Jedná se o stavbu zahájenou 
v roce 2009 a jejíž výdaje byly zatím financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje, rozpočtu 
Magistrátu města Ostravy.

A.II.8. 2 601 529,00

Na této položce je evidován pouze "Časopis Poodří", který je prodáván v Turistickém informačním 
centru Regionu Poodří.

B.I.8. 930,00

K 31.12.2013 účetní jednotka vykazovala zůstatek na bankovních účtech ve výši 100 487,75 Kč. 
Účetní jednotka má dva bankovní účty a to u České spořitelny a.s. Nový Jičín a ČNB Ostrava.

B.III.11. 100 487,75

Na účtu pohledávek jsou evidovány dvě neuhrazené pohledávky ze strany Sdružení obcí Bílovecka 
(podíly na společných projektech).

B.II.1. 43 265,17

K 31.12.2013 je evidována v účetní evidenci jedna nehrazená došlá faktura za zpracování 
výběrového řízení na akci "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji" se 
splatností faktury 30. 1.2014.

D.III.5. 60 500,00

Na této položce je evidována pohledávka za obcí Bravantice ve výši 4 666,34 Kč a představující 
neuhrazený podíl na projektu "Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří".

B.II.17. 4 666,34

Na této položce jsou evidovány neuhrazené přeplatky ze záloh na podíly na projektech (Město 
Studénka, Fulnek, Mikroregion Odersko). Tyto závazky budou ze strany účetní jednotky uhrazeny 
až po obdržení dotace z rozpočtu Regionální rady (projekt Realizace akčního plánu TO P-MK".

D.III.34. 74 414,49

Na této položce jsou evidovány nároky na dotace, které ještě nebyly ze strany poskytovatele 
odsouhlašeny na základě předložených žádostí o proplacení. Jedná se o dvě dotace - Rozvoj 
venkovského života v obcích Regionu Poodří ve výši 69 982,- Kč (smlouva o poskytnutí dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje) a projekt Realizace akčního plánu turistické oblasti Poodří - 
Moravské Kravařsko ve výši 826 865,04 Kč.

B.II.27. 896 847,04

Na této položce jsou evidovány náklady roku 2014, které však již byly vroce 2013 uhrazeny. Jedná 
se o předplatné časopisu na rok 2014 Obec a finance, pojistné majetku připadající na rok 2014 ve 
výši 9 166,- Kč a kalendáříky na rok 2014 ve výši 1 452,- Kč.

B.II.25. 11 158,00

Na této položce oproti roku 2012 nedošlo ke změně.C.I.1. 4 174 880,99

Na této položce jsou evidovány investiční dotace na pořízení dlouhodobého majetku. V roce 2013 
investiční dotace byly tvořeny částkou 358 946,50 Kč (Mobilní průvodce a www stránky).

C.I.1. 3 235 085,09

Na této položce jsou evidovány oceňovací rozdíly vzniklé při změně metody účetnictví v roce 2010. 
Částka je tvořena dooprávkováním majetku do 31.12.2010.

C.I.5. 1 235 952,70



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

K položce Doplňující informace Částka

Částka je tvořena drobnými nákupy - kancelářské vybavení, knihy, časopisy, tonery.A.I.1. 8 177,00

Částka je představována provedenou opravou informačního zastavení v Suchdole nad Odrou. Tyto 
náklady byly následně uhrazeny z pojistné smlouvy osoby, která škodu způsobila.

A.I.8. 20 570,00

Jedná se o vyplacené cestovné - zejména pracovní cesty spojené s účastí účetní jednotky na 
výstavách cestovního ruchu v roce 2013. Převážná část těchto výdajů je financována z projektu.

A.I.9. 25 664,00

Na této položce jsou evidovány náklady na pohoštění.A.I.10. 2 614,00

Jedná se o všechny úhrazené služby spojené s činnosti účetní jednotky, např. poradenské služby, 
aktualizace softwaru, vedení účetnictví, poplatky ČS, nájemné, telekomunikační poplatky, 
zpracování projektových studií na protipovodňová opatření, atd.

A.I.12. 2 551 378,04

Mzdové náklady účetní jednotky jsou představovány vyplacenými dohodami o provedení práce 
(výstavy cestovního ruchu, služby o víkendech a státních svátcích) a refundace mzdy pracovníka 
TIC RP ze strany obce Bartošovice.

A.I.13. 111 379,00

Jedná se o vyřazenou pohledávku ve výši 1 000,- Kč od firmy Osigeno s.r.o. za prezentaci firmy na 
valné hromadě.

A.I.34. 1 000,00

Jedná se o pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. V roce 2013 byl pořízen pouze 
software KEO-W.

A.I.35. 9 627,00

Jedná se o vyplacené náklady vybraným účetním jednotkám.A.III.2. 0,00

Výnosy z prodeje služeb jsou tvořeny především výnosy z kopírování, výnosy z výstavnické činnosti 
a výnosy z raftování.

B.I.2. 232 961,68

Výnosy z pronájmu jsou tvořeny pouze výnosy za pronájem velkoplošného stanu a mobiliáře.B.I.3. 55 000,00

Ostatní výnosy z činnosti jsou tvořeny přijatnou pojistnou náhradou za poškozené informační 
zastavení v Suchdole nad Odrou.

B.I.17. 20 099,00

Výnosy vybr.místních vládních institucí z transferů jsou tvořeny přijatými dotacemi na realizaci 
projektů a přijatými členskými příspěvky. Členské příspěvky za rok 2013 činily 505 540,- Kč a byly 
všemi členy v roce 2013 uhrazeny. Přijaté dotace byly použity na financování těchto projektů: 
Vítejte v Moravském Kravařsku, Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří, Realizace 
akčního plánu TO P-MK.

B.IV.2. 2 948 731,98



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



Číslo   Název

P O L O Ž K A BĚŽNÉ ÚČETNÍ 
OBDOBÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Ostatní fondy

G.I.     Počáteční stav fondu k 1.1. 0,00

G.II.    Tvorba fondu 0,00

      1. Přebytky hospodaření z minulých let

      2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce

      3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů

      4. Ostatní tvorba fondu

G.III.   Čerpání fondu 0,00

G.IV.    Konečný stav fondu 0,00



Číslo   Název

B Ě Ž N É

BRUTTO KOREKCE NETTO

 

Stavby

Ú Č E T N Í   O B D O B Í

MINULÉ

P O L O Ž K A

G.       Stavby 2 541 000,00 585 762,00 1 955 238,00 2 125 014,00

 G.1.    Bytové domy a bytové jednotky

 G.2.    Budovy pro služby obyvatelstvu

 G.3.    Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

 G.4.    Komunikace a veřejné osvětlení

 G.5.    Jiné inženýrské sítě

 G.6.    Ostatní stavby 2 541 000,00 585 762,00 1 955 238,00 2 125 014,00

Číslo   Název

B Ě Ž N É

BRUTTO KOREKCE NETTO

 

Pozemky

Ú Č E T N Í   O B D O B Í

MINULÉ

P O L O Ž K A

H.       Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00

 H.1.    Stavební pozemky

 H.2.    Lesní pozemky

 H.3.    Zahrady, pastviny, louky, rybníky

 H.4.    Zastavěná plocha

 H.5.    Ostatní pozemky



 Název položky
 ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

položky

Číslo 

BĚŽNÉ MINULÉ

Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,000,00I.  

Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.I.1.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.



 Název položky
 ÚČETNÍ OBDOBÍ

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

položky

Číslo 

BĚŽNÉ MINULÉ

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,000,00J.  

Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.J.1.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.



 Název položky
 ÚČETNÍ OBDOBÍ

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

položky

Číslo 

BĚŽNÉ MINULÉ

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0,000,00K.  

Oceněni dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64.K.1.

Oceněni dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64.K.2.

Odesláno dne:                Razítko:                  Podpis vedoucího účetní jednotky:



výkaz
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:
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:
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