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Příloha účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  

Městys Boleradice 

Obecné údaje  

Název: Městys Boleradice  

Sídlo:  691 12  Boleradice  401 

Právní forma: Územně samosprávný celek, městys 

Předmět činnosti: Stanoveno předpisem č.  128/2000 Sb. 

Dle výpisu z  registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění: 

- Všeobecná veřejná správa  

IČ:  00 283 011 

Rozvahový den:   31. 12. 2018 

Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách městyse, adresa: www.boleradice.cz 

Zřizované organizační složky: Nejsou zřízeny 

Zřizované příspěvkové organizace:  

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, IČ: 70915351 

Starosta:   od 31.10.2018 Antonín Vejvančický, do 31.10.2018 Bohuslav Barek  

Místostarosta:  od 31.10.2018 Tomáš Koráb, do 31.10.2018 Ing. Libor Hřib 

Kontrolní výbor:   počet členů - 3 

Předseda:  Jan Koráb, člen zastupitelstva 

Finanční výbor:    počet členů - 3 

Předseda: od 31.10.2018 Ing. Libor Hřib, člen zastupitelstva, do 31.10.2018 Ing. Jiří Janda, člen zastupitelstva  

Počet členů ZO:  15  

Počet členů RO:  5  

Městys Boleradice má 100% podíl na základním kapitálu společnosti s ručením omezeným Služby Boleradice 

s.r.o., IČ: 046 83 951, jehož výše je 800 tis. Kč.  

 

Městys je členem svazků a sdružení:  

Mikroregion Hustopečsko, DSO Dobrá voda Němčičky, Energetické sdružení obcí Jižní Moravy, Spolek pro obnovu 

venkova, Sdružení obcí a měst jižní Moravy, MAS Hustopečsko 

Počet zaměstnanců městyse:  7 

Odměny členům zastupitelstva:  1 174 tis. Kč (včetně odvodů a odměny při skončení funkčního období) 

Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců:  2 387 tis. Kč (včetně odvodů) 

 

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách  

1. Způsob ocenění: 

Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením 

Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do užívání.  

Drobný dlouhodobý majetek hmotný -  v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč 

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč 

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve  skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2018 nebyl pořízen  

Cenné papíry a majetkové účasti- v pořizovací ceně, způsob účtování B. 

Zásoby jsou oceňovány v pořizovací ceně, způsob účtování B. 

2. Reprodukční pořizovací ceny: Majetek nabytý darovací smlouvou nebo směnnou je oceňován na základě 

znaleckých posudků.   
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3. Změny způsobů oceňování: v roce 2018 nebyla žádná změna způsobů oceňování 

4. Odpisový plán: Účetní jednotka v roce 2018 prováděla účetní odpisy - čtvrtletně.  

5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2018 nebyly 

realizovány v cizí měně. 

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace   

1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2018: 697.895,75 Kč   

2. Jiné pohledávky mimo záloh na energie:  34.778,95  Kč  

3. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny :  0 tis. Kč  

4. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2018:   136.924,53 Kč 

5.  Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Nejsou  

6. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: Nejsou  

7. Závazky nevedené v účetnictví: Nejsou  

8. Najatý majetek (finanční leasing):  Kopírovací zařízení Develop – leasing ukončen v květnu 2018.  

9. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: Zástavním právem smluvním je zajištěn závazek vůči 

Ministerstvu pro místní rozvoj ve výši 1.900 tis. Kč – bytový dům č. 325. 

10. Dlouhodobý majetek:  

Byla dokončena akce „Prodloužení vodovodu Dolní Konec“, „Informační tabule“ a „Sběrný dvůr“.  

Dále pokračují akce „Kanalizace a ČOV“, „Dešťová kanalizace U hřiště“, „Vodovod za Kunderovým“, „Vodovodní 

přípojka na dětském hřišti“ a „Osvětlení přechodů pro chodce“. 
Byla provedena oprava křižovatky „Na Stání“, čištění studní a oprava pump, čištění a oprava části dešťové kanalizace, 

čištění a nátěr fasády bytového domu, výměna oken a parapetů v sále, výměna osvětlení v ulici Pastýřská, oprava 

traktoru, oprava střechy a okapů na hasičské zbrojnici, oprava sklepních prostor a oprava části hřbitovní zdi (dotace 

z MZe ČR cca 200 tis.Kč). 

Dále byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě cca 119 tis. Kč (odpadkové koše, žebřík, vazač, 

vybavení sběrného dvora, sekačka, křovinořez a vysavač na okna). 

Byly vykoupeny pozemky v ul. Vrchní (Vorličky) p.č. 3723/2 o výměře 1635 m2 v hodnotě 368.745,- a p.č. 3723/3 o 

výměře 1602 m2 v hodnotě 355.468,- Kč.   

11. Významné dlouhodobé závazky:  

Věřitel  Závazek k 31.12.2018 v mil. Kč  

Komerční banka 2,25 

12. Ostatní významné skutečnosti: nebyly                   

13. Účetní jednotka vede v podrozvahové evidenci Jiný DDNM (pod stanovenou hranici) - účet 901, Jiný DDHM 

(pod stanovenou hranici) – účet 902, majetek předaný ZŠ a MŠ – účet 909, Vyřazené pohledávky (odpad) – účet 

905, Ostatní krátk. podmíněné pohledávky z transferů – účet 915, Dlouhodobé podmíněné závazky z fin.leasingu 

– účet 964.   

14. Údaje dle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. (č. 472/2008 Sb. bod 12) 

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: 48,159 ha  

Výše ocenění lesních porostů:  27 450 573 Kč ( 57 Kč/m2) 

Účetní jednotka má majetek charakterů uměleckých děl a předmětů v celkové hodnotě 117 501 Kč.  

 

Zpracovala:  Gabriela Praxová, účetní   

V Boleradicích dne: 31.1.2019 

Schválil:               ......................................... 

                               Antonín Vejvančický, starosta městyse 


