Licence: D9UH

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

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

A.1.

12 / 2019
235539
Obec Libenice

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti, účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, předevšim č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2012, účetní jednotka zahájila od
1.1.2012 odpisování. Od 1.1.2015 zbytková hodnota odpisovaného majektu 0 Kč.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: 1. oceňování a vykazování- zásoby-pořizovací cena-způsob účtování B. DDHM v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč, DDNM - v
pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč, hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech. V roce 2013 byl pořízen DDHM vlastní činností. Majetek(pozemky)
bezúplatně převedené státem v roce 2013 byly z důvodu malé výměry a významnosti oceněny běžnou cenou( orná půda del BPEJ a lesní pozemek cenou úřední). V ceně majetku vede účetní
jednotka i výdaje na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem, významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku jsou popsány v bodě E1,
změny způsobů oceňování - nenastaly. Odpisový plán-účetní jednotka provádí účetní odpisy, odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 .Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k
prodeji , účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku
časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena, s vyjímkami, které se rozlišují vždy(energie)a to ve výši záloh a dále účetní
jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Účetní jednotka k 1.1.2017 účtu 261-Pokladna přiřazuje rozpočtovou skladbu.
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A.4.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky 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.

19.02.2020 17h40m53s

účet

901
902
905
906
909

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

366 548,35

340 480,92

306 083,35
60 465,00

280 015,92
60 465,00

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 (01012019 / 01012019)

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
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.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

19.02.2020 17h40m53s

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

19.02.2020 17h40m53s

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
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B.1.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Informace podle § 66 odst. 6

31.12..2019 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastur nemovitostí a vyřazené pozemky - V-11513/2019-204 a V-11509/2019-204

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8

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

B.3.

Informace podle § 68 odst. 3

19.02.2020 17h40m53s
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C.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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

19.02.2020 17h40m53s

BĚŽNÉ
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11 743,32

11 743,32
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D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00

D.2.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

účetní jedntka nemá náplň

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

255.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

14535.00

19.02.2020 17h40m53s
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E.1.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

A.IV.5.

účetní jednotka zachytila k 31.12.2014 pohledávku za připojení 15 RD, které obec v roce 2009 uhradila v plné výši a které jsou k 31.12.2016 z části
uhrazeny, čeká se na schválení smíru Okresním soudem Kolín, nabývá právní moci

37 500,00

A.IV.5.

z minulosti zachycené pohledávky z doby plynofikace obce-Raiffeisen stav.spoř.-smlouvy na r.č., ponecháno v původním stavu, nebylo rozhodnuto,
zda bude vymáháno po fyzické osobě nebo jak se s pohledávkou naloží(k 31.12.2016) dle výpisu saldo účtu na paní J.Keistové-z důvodu exekuce 1103,90, z důvodu neznámé splatnosti, nejsou tvořeny opravné položky, V roce 2019 vytvořeny opravné položky ve výši pohledávky a doporučeno
k projednání do ZO v roce 2020.

84 728,00

A.IV.5.

na účtě 311 0801 pohledávka za 59m2 pozemku z roku 2012-čeká se na uzavření smíru

17 700,00

A.IV.5.

pohledávka na doplatek parcely-smír-uhrazeno

D.III.38.

závazek obce za pozemek 6/1-neoprávněný převod-uhrazená částka

A.II.1.

pozemky ve vlastnictví obce na základe souhlasného prohlášení převedeny na majitele, oprava chyby minulosti

10 409,14

A.II.2.

zařazení vlajka+znak obce na účet 032

24 660,00

C.I.1.

pozemky a ponížení 401

10 409,14

A.II.3.

zařazení rozpracovanosti do užívání-komunikace Vápenka+VO Vápenka+rozříření VO

A.II.8.

ponížena rozpracovanost z důvodu zařazení do užívání

B.II.32.

poskytnutá neinvestiční dotace na místní komunikace od MMR, nebylo podáno ZVA-dohada 672

1 335 487,00

D.III.32.

na záloze z důvodu nepodání ZVA

1 335 487,00

19.02.2020 17h40m53s

Částka
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E.2.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

A.I.13.

3 zaměstnanci ve stálém pracovním poměru, neuvolnění zastupitelé včetně starosty, k 05/2019 zaměstnanec VPP, dohoda o pracovní činnosti

A.I.8.

oprava komunikace

2 117 398,00

B.IV.2.

dotace MMR-dohada

1 335 487,00

19.02.2020 17h40m53s
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E.3.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

19.02.2020 17h40m53s

Doplňující informace

Částka
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E.4.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

19.02.2020 17h40m53s

Doplňující informace

Částka
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F.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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.

19.02.2020 17h40m53s
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G.

XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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

23 353 438,71

6 490 829,00

16 862 609,71

11 699 756,58

2 026 861,95

1 022 347,00

1 004 514,95

1 031 874,95

12 962 004,23
7 419 152,53
945 420,00

1 394 395,00
3 721 182,00
352 905,00

11 567 609,23
3 697 970,53
592 515,00

6 187 160,10
3 846 638,53
634 083,00

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

19.02.2020 17h40m53s

BRUTTO

MINULÉ
KOREKCE

NETTO

12 996 674,19

12 996 674,19

13 020 077,22

9 341,94
9 916 289,00
2 901 839,27
169 203,98

9 341,94
9 916 289,00
2 901 839,27
169 203,98

9 341,94
9 921 248,14
2 920 283,16
169 203,98
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XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)

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 *
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