Licence: DESA

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
IČO:
Název:

A.1.

12 / 2021
00271781
Obec Lukavec

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, účetní metoda se nemění

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2016 došlo ke změně právních předpisů upravujícím oblst účetnictví ÚSC. Na základě vyhl.č.473/20136 Sb. a vyhl.č.301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se
provádějí některá ust.zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně Směrné účtové osnovy pro rok 2016 Vyhl.č.362/2014 Sb. se mění vyhl.č.323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.Dne 20.2.2016 nabývá účinnosti zákon č,24/2015 Sb.,kterým se mění zákon č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech, ve znění půozdějších
předpisů, zákon 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Popis účetních metod:- účetní jednotka neúčtuje o hospodářské činnosti .všechny činnosti ÚJ jsou účtovánny v obratech hlavní činnosti - hlavním předmětem činnosti je výkon veřejné správy na
úseku samostané a přenesené působnosti - ÚJ v rámci ekon.činnosti s dopadem na DPPO , resp.DPH realizuje tyto ekon.činnosti: - pronájmy dlouhodobé /byt. i nebyt.prostory, pozemky,/-pronájmy
krátkodobé - ost.příjmy z vlast.činnosti, -poskytování služeb a prodeje výrobků, - opravné položky k pohledávkám jsou účtovány ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti

22.02.2022 13h31m41s
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek a závazky účetní jednotky
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky
Ostatní majetek
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
Další podmíněné pohledávky
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

1.
2.
3.
4.
5.
P.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P.V.
1.
2.

22.02.2022 13h31m41s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

671 215,61

296 938,61

671 215,61

296 938,61

911
912
913
914
915
916
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
951
952
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

Číslo

Podrozvahový

položky

3.
4.
5.
6.
P.VI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
P.VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
P.VIII
1.
2.
3.
4.
5.

Název položky

účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
Další podmíněné závazky
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

953
954
955
956

22.02.2022 13h31m41s

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
991
992
993
994
999
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A.5.

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

A.6.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Ke dni úč.závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce

22.02.2022 13h31m41s
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Informace podle § 66 odst. 6

smlouvy o smlouvách budoucích není

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

ˇUJ je územně samostatným celkem, není PO , a proto se informace dle § 66 odst.8 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

0.00

22.02.2022 13h31m41s

Jedná-li se o význ.informaci,/vzájemné zápočty/ uvedou ÚJ částky podle odst.1 a vysvětlivky k nim jednotlivě v příloze
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C.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1.
C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

22.02.2022 13h31m41s

BĚŽNÉ

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

MINULÉ

750 000,00
305 380,63

942 697,00
274 556,97
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

netýká se naší obce

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

0.00

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6.

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

0.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

22.02.2022 13h31m41s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

22.02.2022 13h31m41s

Doplňující informace

Částka
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

22.02.2022 13h31m41s

Doplňující informace

Částka
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

22.02.2022 13h31m41s

Doplňující informace

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

22.02.2022 13h31m41s

Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Ostatní fondy - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
Položka

Číslo

Název

G.I.
G.II.

Počáteční stav fondu k 1.1.
Tvorba fondu
Přebytky hospodaření z minulých let
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Konečný stav fondu

1.
2.
3.
4.
G.III.
G.IV.

22.02.2022 13h31m41s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
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G.

XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

H.

Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

41 722 140,98

5 912 006,50

35 810 134,48

36 422 466,48

6 732 642,27

1 487 074,00

5 245 568,27

5 352 406,27

11 087 495,71
22 051 681,00
1 850 322,00

1 451 202,50
2 654 153,00
319 577,00

9 636 293,21
19 397 528,00
1 530 745,00

9 812 658,21
19 667 029,00
1 590 373,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

22.02.2022 13h31m41s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

4 435 807,69

4 435 807,69

4 435 807,69

175 713,48
793 777,47
245 930,84
3 220 385,90

175 713,48
793 777,47
245 930,84
3 220 385,90

175 713,48
793 777,47
245 930,84
3 220 385,90
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XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

* Konec sestavy *

22.02.2022 13h31m41s
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