Městys Zá,py
SMĚRNICE
č. 01l20II
Účtování,evidencea odpisovánímajetku městyseZápy a příspěvkovýchorganizací
zÍízený
ch městysem Zá,py
Zastupitelswo městyse Zápy, v souladu s ustanovením$ 84 zákona č. 12812000Sb., o obcích,
předpisů,na zákon č.250/2000Sb.,
ve zněni pozdéjších
v návaznosttna zťkoně. 563lI99I Sb., o účetnictví,
o rozpočtovýchpravidlech územníchrozpočtu've znění pozdějšíchpředpisů, svým usnesenímschválilo a
vydávátento vnitřnípředpis měsýse Zápy (dá|e jen ',směrnice..):
I.
Útel
Na základě zákona25012000 Sb', o rozpočtovýchpravidlech Úrzemníchrozpočtů,zákona 563l1991
evidenci a
Sb., o účetnictvía prováděcívyhlášky č. 505i2002 Sb., stanovujemepravidla o účtování,
jím
příspěvkoqým
do
správy.
městyse
Zápy
předaného
organizacím
majetku
a
majetku
zÍizeným
odpisování
II.
Poimy
Po - příspěvková organizacezÍízenáměstysemZápy
MZ - měsýse Zápy
dlouhodobý maietek - takový majetek,jehož doba využitelnosti,je delšínežjeden rok.
je stanovenor,yhůskouo.
osnovy a postupůúčtování
Pod.b,'é ob,uhovévymezeni pojmůp'ó ,ie.ly účtové

sb.
s05/2002

III.
Limitv

ý|.

1' Dlouhodobý nehmotný majetek - majetkovésložky' j{ichž oceněnípřevyšuječástku60'000,- Kč a
doba použitelnostije delšínež 1 rok
z' Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - hodnotamajetkuv rozmezí7.000,-Kčaž 60'000,-Kč a
dobapoužitelnostijedelšínež 1 rok
3. Dlouhodobý hmotný majetek (odpisovanýa neodpisovaný)
a) samostatnémovité věci popř. soubory moviých věcí se samostatnýmtechnicko ekonornickýnr
položkypřevyšuje40'000,-Kč
určeníms dobou použitelnostidelšínežjedenrok a oceněníjedné
včetnětechnickéhozhodnocenítohoto majetku, jehoŽ oceněníjedné položky převyšuje částku
40.000Kč
na účtech021 - stavby ,022 - soubory movi{fch věcí, 031 - pozer,rrky,032b) majetekúčtovaný
uměleckédílaa předměý se účtuje
bez ohledu napoÍizovacícenu
umělecká
dílaa ostatníumělecképředmětybudou doloženyfotodokumentací
c) všechna
4. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - hmotný majetek, jehož pořizovací lrodnotaje v rozmezí
je delšínežjeden rok.
1'000,-Kč až40.000,-Kč a doba použitelnosti

IV.
Přírůstkv maietku
Majetek pořizovaný z rozpočtuMZ, je kata|ogizovánihned po rrabytí.Po předává MZ seznam nově
nabytéhomajetku(minirnáIně 1x ročně)na konci kalendářrríhoobdobí.
V případě získánírnajetkovéhoči firrančního
daru, 1e každá Po povinna zpracovat přiznání k darri
darovací'

V.
Vyřazení maietku
Na základě $ 85, zákona 12812000Sb., o obcích,rozhodujeo majetkoprávníchúkonechZastupitelstvo
městyse.Pro působnosttohoto pokynu je přenesenarozlrodovacípravomoc v níŽeuvedených případech
takto:
je možrró až po
Po předloží žádost o vytazení majetku starostovi MZ kprojednání' odúčtování
schválenízastupitelstvemměstyse Zápy.
VI.
odpisování dlouhodobéhomai etku
Předmětemodpisováníje veškerýnehmotnýa hmotnýdlouhodobýmajetek,který organizacepoužívá
ke svéčinnosti,včetněpřUat'ýchdarův podobě takovéhomajetku
Účetníodpis organizaceje rovnoměrný a je měsíční,
u majetku předanéhodo správy Po se dopočítá
odpis od data pořízení'k datu pŤevzetí,u nově zařazenéhomajetkuje zahájenoodpisovánív kalendářním
měsíci,který následuje po zaÍazenidlouhodobéhomajetku ďo užíváni'Měsíčníodpis se počítájako podíl
pořizovacíceny k životnostiinvestičníhomajetku (dle zatříděnído odpisovéskupiny).
zceny,vekteréjemajetekoceněnvúčetnictvíatodojejívýše.organizace
Účetníodpisysepočítají
odpisů např. zhlediska času,doby upotřebitelnostinebo ve
si stanovíodpisový p|án a sazby účetníclr
vztahuk výkonům,přitom rnusíbýt dodrženyminimáInídoby odpisování'
Věcná částotl

ho

nu

druh maietku

doba životnosti

7o hranice vÝznamnosti

osobníatrtomobil

10 roků

5oÁ

stroie.přístroie

15roků

5%

d1ouhodobÝnehmotnÝ

10roků

5%

Zistatková cena majetku se zjišťujepomocí oprávek k dlouhodobémunehmotnémuá lrmotnémLr
odpisy,
majetkuvytvářených v souladu s účetními
VII.
Evidence maietku
jednotky
Evidence majetku prováďi MZ i Po podle stejnéstruktwy a evidence, jaká je u ťrčetní
tétosměrnice.
zavedenáořed účinností
VIII.
Inventarizace
je povinnostíúčetní
jednotky inventarizovatmajetek a
Na základě zákona 563l9I Sb., o účetnictví'
závazky. Po bude provádět inventarizaci podle vlastních směrnic. Plán inventarizace předložíjednotka
starostovi MZ před jej in zahájením,současněpředává i inventární zápisy
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrrricebyla schválenausnesenímě.7, ze dne xxxxxx anabývá Úlčinnosti
dnem schvá]ení.

Vladimír Vlček
starostaměsýse Zápy

Ing. FrantišekMašek
místostarostaměstyse Zápy

