
Při, .a ČL
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53

Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčinsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právni forma: DSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

A.1. lnformacepodle§7odst3zákona

účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke měnám metody z důvodu
ukončeni činnosti.

A.2. Informace podle §7 odSt.4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám - prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,
především č. 410/2009 s účinností od 01.01.2010

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

způsob účtování zásob - b)
DDMH - v pořizovací ceně od 1000,-- kč do 40 000,-- kč
DDMN " 500,-- 60 000,--
Změny způsobu oeňováni nenastaly.
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Přik..,a

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestaveni: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčínsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právní forma: OSO
IČO :68818173

Kontaktní osoba:

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

Pod ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo Název položky rozvahový

položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

p.|. Majetek a závazky účetní jednotky

1. jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Vyřazené pohledávky
4. Vyřazené závazky
5. Ostatní majetek

P ll. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

1. Kŕ. podm. pohledávky z předfin. transferů
2. Kŕ. podm. závazky z předfin. transferů
3. Kŕ. podm, pohledávky ze zahraň. transferů
4. Kŕ. podm. závazky ze zahraň. transferů
5. Ostatní kŕ. podm. pohledávky z transferů
6. Ostatní kŕ. podm. závazky z transferů

p.|||. Podmíněné pohledávky z důvodu užIvánI majetku jinou osobou

1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užNání majetku jinou osobou
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu uživání maj.jinou os.na základě smi. o výpůjčce
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užÍvání maj.jinou os,na základě smi- o výpůjčce
5, Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

901
902
905
906
909 l

911
912
913
914
915 :
916

,921
q

922
l

923 '
924
925
926

pjv Další podmíněné pohledávky 3 122 500,00 3 122 500,00

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
4. DlouMdobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
6. Dlouhodobé podmíněné pohiedávky ze sdílených daní

931
932 3 122 500,00 3 122 500,00
933
934 , .
939
941

l

l



7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
g. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízeni a jiných řízení
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízeni

942
943
944
945
947
948

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

1. Dbuhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předňnancování transferů
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
6. Ostatní dbuhodobé podmíněné závazky z transferů

951
952
953
954
955
956
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Přík.,a

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčinsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právní forma: OSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

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

" P°d ÚČETNÍ OBDOBÍČ|S|O Název položky rozvahový
položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.Vl. Podmíněné závazky z důvodu užIvánI cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
3. Krátkodobé podmíněné závazky z ňnančního leasingu
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z ňnančniho leasingu
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užÍvání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užíváni cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce
7. Krátk. podm. záv. z důvodu uävání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin, důvodů

961
962 i
963
964 i
965 l
96(3
967
968

P.Vil. Další podmíněné závazky

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pDřÍzení dlouhodobého majetku
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
7. Krátk.podm.záv. vypi. z práv, předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.
8. Dlouh.podm.záv. vypi. z práv. předp. a další činn. moci zákon.nrýk. nebo soud.
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řIzenI a jiných říz.

971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986

P.VIll. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

991
992
993
994



5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 3 122 500,00 . ! 500,00
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Pří|c.da

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčinsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právni forma: OSO
IČO :68818173

Kontaktní osoba:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

l



Přílt da

sestavená k 31.12.2021
(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obci Měčínsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právni forma: DSO
IČO :68818173

Kontaktní osoba:

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

I

I

l
,

l



Přík., ia

sestavená k 31.12.2021
(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčínsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právni forma: DSO
IČO :68818173

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst6

K 31.12.2021 nemá účetní jednotka podaný žádný návrh na vklad do kn a k datu účetní závěrky nepřišla
doložka o zápisu KN.

8.2. Informace podle § 66 odst.8

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Účetní jednotka v roce 2021 neprovedla žádné významné kompenzační operace.
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Přik .da

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčinsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právni forma: DSO
IČO :68818173

Kontaktní osoba:

c. Doplňující informace k položkám rozvahy ""CJ.1. jmění účetní jednotky"" a ""CJ.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo Název položky
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

c.1. zvýšení stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Sníženi stavu transferů na pořízeni dbuhod.majetku ve věcné a časové souvislosti
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Přík,(a

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčínsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právní forma: DSO
IČO :68818173

Kontaktní osoba:

d.1. počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Účetní jednotka nemá náplň.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

d.4. výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k oceněni lesních pozemků jiným způsobem



Přikma

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obci Měčínsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právní forma: DSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

e.1. DoplňljjÍcĹ informace k položkám rozvahy

K položce Dop|ňujÍcÍ informace

A.lV.5. účet 469 - jedná se o nazaplacenou část pohledávky z prodeje plynárenského
zařízení včetně všech součástí, které vzniklo prodejem dle kupní smlouvy ze dne
3.1.2013 mezi Svazkem obcí Měčínsko, Farní 43, Měčín a společností rwe GasNet s.
r.o., K1íšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.

stav účtu k 31.12.2021 Era Č.ú.155368299/0300 118 293,23 KČ
stav účtu k 31.12.2021 ČNB 94-3811351/0710 37 396,86 KČ

Částka

3 122 500,00 Kč

B.lll.11.

A.Il.6. zakoupení kompostérů 415 ks

155 690,09 Kč

1 503 939,25 Kč



Přílc..a

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčínsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právni forma: DSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

e.2. DoplňujÍcÍ informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňujici informace Částka

AJ.12.

B.lV.2.

provozní náklady, poplatky bance,úržba program.vybavení Fenix, web.stránky

členské příspěvky
Město Měčín
Obec Ostřetice
Obec Kbel
Obec Předslav

od člen.obcí:
47.121,00 Kč
2.955,00 KČ

12.613,00 KČ
33.551,00 Kč

18 380,44 Kč

96 240,00 Kč

A.lll.2.

A.1.13.

poskytnutý příspěvek MAS Pošumaví na rok 2021
poskytnutý finanční dar jihomoravskému kraji

mzdové náklady za administrativu a účetnické práce

4.018, 00 Kč 54 018,00 Kč
50.000,00 KČ

20 800,00 Kč



PřÍ|oNda

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestaveni: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčínsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právní forma: DSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

e.3. Dop|ňujíci informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce DoplňujÍcÍ informace Částka

P. účetní jednotka není povinna vyplňovat tento výkaz. 0,00 Kč



Přílc,..a

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obci Měčinsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právni forma: OSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

e.4. Doplňujici informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující infbrmace

A. Účetní jednotka nemá povinnost vyplňovat tento výkaz.

l Částka l
0,00 Kč



Pří~ha

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčinsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právní forma: OSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

Ostatní fondy

f. Doplňujíci informace k fondům účetní jednotky

Položka
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

ČÍSĹq Název

G.l. Počáteční stav fondu k 1.1.

G.li. Tvorba fondu

1. Přebytky hospodařeni z minulých let
2. příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využiti v běžném roce
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fOndů
4. Ostatní tvorba fondu

G.j||. Čerpání Ondu

G.lV. Konečný stav fondu



Přílc.,a

sestavená k 31.12.2021
(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčinsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právní forma: DSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

Stavby

g. Dop|ňljjící informace k položce ""AJL3. Stavby"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

položky Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby

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 osvětleni
G.5. jiné inženýrské sitě
G.6. Ostatní stavby

i:: ::: :::2:;:;: j;;
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Přílc.,a

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestaveni: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčínsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právni forma: DSO
IČO :68818173

Kontaktní osoba:

Pozemky

h. Doplňujkí informace k položce ""AJL1. Pozemky"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo .

položky Název položky BĚŽNE MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky

H.1. Stavební pozemky
H.2. Lesní pozemky
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H 4. Zastavěná plocha
H.5. Ostatní pozemky



PřÍ|cnda

sestavená k 31.12.2021
(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestaveni: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obcí Měčinsko
Sídlo: Farní 43

340 12 Měčín
Právni forma: DSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

i. Dopjňujici informace k položce ""AJL4. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo Název položky
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ , MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

LI. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
1.2. Ostatní náklady z přeceněni reálnou hodnotciu l

f

il

l
t



PřMha

sestavená k 31.12.2021
(v KČ, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022 7:38:53
Název účetní jednotky: Svazek obci Měčínsko
Sídlo: Fami 43

340 12 Měčín
Právní forma: OSO
IČO : 68818173

Kontaktní osoba:

j. Doplňující informace k položce ""Bjl.4. výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo Název položky
položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

j. výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

podpisový záznam: Svazek obď l"
MĚČĹNSXD /X

IČO: 688 18 173


