Příloha účetní závěrky dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Obec Lovčičky
Obecné údaje
Název: Obec Lovčičky
Sídlo: Lovčičky 148
Právní forma: Územně samosprávný celek,
Předmět činnosti: Stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb.
Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění:
-

Všeobecná veřejná správa

IČ: 00291994
Rozvahový den: 31.12.
Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách obce, adresa: www.lovcicky.cz
Zřizované organizační složky: Nejsou zřízeny
Zřizované příspěvkové organizace:
MŠ Lovčičky IČO 75023431
Starostka: Ing. Hrozková Jaroslava
Místostarosta: Ing. Kraus Michal
Kontrolní výbor
Počet členů: 3

Předseda: Ing. Doležal Pavel
Finanční výbor
Počet členů: 3
Předseda: Ing. Svoboda Jindřich
Počet členů ZO: 7
Počet členů RO: v souladu s § 99 zákona o obcích se rada jako orgán obce nezvolila

Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností.
Obec vlastní akcie: za 796 000,. Kč
Obec je členem svazků a sdružení:
DSO Ždánický les a Politaví

Občanské sdružení „MAS“
SMS ČR
Přepočtený počet zaměstnanců obce: 4
Odměny členům zastupitelstva + mzd. náklady:

492 430,- Kč

Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců úřadu: 752 652,- Kč

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 3 tis 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 2011
nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
Cenné papíry a majetkové účasti- v pořizovací ceně
Pozemky – převedené do vlastnictví obce dle zák. č. 172/91 Sb. ze dne 8.4.1992 jsou oceněny dle zákona č.
178/1994 Sb.
2. Reprodukční pořizovací ceny:
Majetek bezúplatně předaný státem (PF ČR – r. 2002,2003, 2004, 2005 - v cenách vyhlášky MF ČR č.
540/2002 Sb., vyhlášky MF ČR 640/2004 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.), vyhlášky MF ČR 617/2006,
zavedený do majetku obce na základě znaleckých posudků.
3. Změny způsobů oceňování: V roce 2011 nebyly změny ve způsobu oceňování.
4. Odpisový plán: Účetní jednotka provedla k 31.12.2011 dooprávkování dlouhodobého majetku
5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2011 nebyly
realizovány v cizí měně.

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2011: Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního styku,
pouze pohledávky za rozpočtové příjmy.
2. Celkové pohledávky mimo záloh na energie:
3. Pohledávky vnitřní mezi okruhy v tis. Kč:

1 780 v tisících
-

4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : 0 tis. Kč
5. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2011: 114 tis. Kč
6. Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Nejsou
7. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: 8 . Závazky nevedené v účetnictví:

-

9. Najatý majetek (finanční leasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou leasingu.
10. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 11. Dlouhodobý majetek:

V roce 2011 byl zařazeno do majetku:
Veřejné osvětlení Pod zahrádkami 258 218,- Kč, vodovod Pod zahrádkami 367 000,- Kč,
Plynovod Pod zahrádkami 634 694,- Kč.
Na účtu 042 NDHM jsou vedeny nedokončené investice na stavbu inženýrských sítí v lokalitě Pod

zahrádkami, vodovod statek, retenční nádrž Svatá, VO Podcibulčí a projekty ČOV v celkové hodnotě
3 851 tisíc.

Finanční investice
Na účtu 069 jsou vedeny akcie RESPONO v hodnotě 150 tisíc a akcie Vak Vyškov 646 tisíc.
12. Významné dlouhodobé závazky:
Věřitel

Závazek k 31.12.2011 v mil. Kč

Závazek ze sdružení

-

Stát ČR

-

13. Ostatní významné skutečnosti: Nezjištěny
14. Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci – cizí majetek, věcná břemena a svěřený majetek k
užívání.
15. Údaje dle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. (č. 472/2008 Sb. bod 12)
Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů.

Zpracovala: Ludmila Topolářová - účetní
Schválil: Ing. Hrozková Jaroslava – starostka obce
V Lovčičkách dne 23.4.2012

………………………….
………………………….

