OBEC LUDVÍKOVICE
Ludvíkovice č.p. 71, 407 13
Tel: 608978427
ICO: 00831964

email:podatelna@ou-ludvikovice.cz
Datová schránka : aapbs8e

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUDVÍKOVICE ZA ROK 2016
(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Údaje o organizaci:
Název: Obec Ludvíkovice
Adresa: Ludvíkovice 71, 40713 Ludvíkovice
IČ: 00831964
DIČ: CZ00831964
Právní forma: Územně samosprávný celek (ÚSC)
Starosta obce: Mgr. Jiří Šturma
Sestavení ZÚ: Ivana Zdobinská - hlavní účetní
Telefon: 608 978 427
Mob.: 733 334 568
E-mail: podatelna @ou-ludvikovice.cz
Web: www.ou-ludvikovice.cz
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
Rozpočtový výhled zpracován na rok 2015 - 2017.
Rozpočet obce na rok 2016 vyvěšen od 23. 11. 2015 do 14. 12. 2015 na úřední desce a dálkovým přístupem.
Rozpočet obce schválen dne 14.12.2015 jako schodkový, ke krytí schodku jsou použity finanční prostředky z
minulých období a spořící účet.
V tabulce jsou uvedeny příjmy a výdaje po konsolidaci, kterou byly vyloučeny vzájemné vztahy příjmů a
výdajů v organizaci a v rámci jiných USC – např. převody mezi vlastními účty a fondy.

Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně
PŘÍJMY po konsolidaci
Třída

Skutečnost

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

12 191 183,54

9 053 000.00

134,66

10 906 228,00

111,78

1 284 955,54

3 333 521,69

3 076 000,00

108,37

3 509 610,00

94,98

-176 088,31

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

23 700,00

100 000,00

23,70

102 500,00

23,12

-78 800,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

1 679 479,00

890 000,00

192,08

1 679 479,00

100,00

0,00

CELKEM PŘÍJMY

17 227 884,23

13 119 000,00

131,32

16 197 817,00

106,36

1 030 067,23

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočet schválený

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl (SK-RU)

VÝDAJE po konsolidaci
Třída

Skutečnost

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

10 381 305,18

14 358 000,00

71,79

18 914 817,00

56,71

-8 533 511,82

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

1 421 769,58

4 870 000,00

29,19

4 802 000,00

29,61

- 3 380 230,42

CELKEM VÝDAJE

11 803 074,76

19 228 000,00

61,38

23 716 817,00

49,45

-11 913 742,24

Rozpočet schválený

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

1

FINANCOVÁNÍ
Třída
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkodob.prostředků na
8115
bank.účtech (+/-)
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity8117
příjmy (+)
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity8118
výdaje (-)
Opravné položky k peněžním operacím
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a
8901
výd.vl.sekt(+/-)
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Rozpočet
schválený

%

-5 645 553,47

6 109 000,00

-92,41 7 519 000,00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

220 774,00

0.00

0.00

-5 424 809,47

6 109 000,00

-88,80

Skutečnost

Rozpočet
upravený

%

Rozdíl

-75,08

-13 164 553,47

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

-220 774,0

7 519 000,00

-72,15

-12 943 809,47

Rozpočtová opatření:
V období leden - prosinec 2016 obec provedla v rámci rozpočtových opatření celkem
9 rozpočtových opatření, v celkové částce navýšení P a V o 2 420 823,00 Kč, které byly projednány a schváleny
takto:
- rozpočtové opatření č. 1 ZO schváleno dne 29. 2. 2016
Navýšení P o 519 910,00 Kč a V o 1 929 910,00 Kč a financování o 1 410 000,00 Kč.
- rozpočtové opatření č. 2 ZO schváleno dne 23. 5. 2016
Navýšení P a V o 1 540 000,00 Kč.
- rozpočtové opatření č. 3 ZO schváleno dne 23. 6. 2016
Navýšení P a V o 30 000,00 Kč
- rozpočtové opatření č. 4 RO schváleno dne 11. 7. 2016
Navýšení P a V o 0,00 Kč
- rozpočtové opatření č. 5 RO dne 3. 8. 2016
Navýšení P a V o 0,00 Kč
- rozpočtové opatření č. 6 ZO dne 12. 9. 2016
Navýšení P a V o 942 403,00 Kč
- rozpočtové opatření č. 7 RO dne 17. 10. 2016
Navýšení P a V o 20 000,00 Kč
- rozpočtové opatření č. 8 ZO dne 28. 11. 2016
Navýšení P a V o 200 150,00 Kč
- rozpočtové opatření č. 9 ZO dne 7. 12. 2016
Snížení P a V o -173 474,00 Kč.
V rámci schválených pravidel byly provedeny 3 změny rozpisu rozpočtu, které neměly za následek změnu
závazných ukazatelů.
Rozpočtové změny byly zapracovány do finančního výkazu FIN 2-12 M. Pravidla o schvalování rozpočtových
opatření (ZO, RO) jsou stanovena v zápisu z jednání ZO dne 14. 12. 2015.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12).
Bankovní účty a pokladny:
K 6. 2. 2013 byl zřízen nový bankovní účet obce u České národní banky. Č. účtu 94-3512431/0710 – pro příjem
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Obec účet nepoužívá k běžným bankovním operacím, příjmy z něho
převádí dle potřeby na účet u Moneta Money bank a.s. (dříve GE Money Bank a.s.).
Bankovní účet č. 193557285/0600 obec od 1. 9. 2015 používá jako účet fondu vodohospodářského majetku a
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podle schváleného statutu fondu na něj byly převedeny odpisy VHM za rok 2014 a 2015.
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2016:
SU AU
2310011 č. účtu 203197798/0600 Základní běžný účet Moneta Money bank a.s.: 1 457 207,24 Kč
2310012 č. účtu 203197878/0600 Základní běžný účet Moneta Money bank a.s.: 2 848 130,45 Kč
231 0018 č. účtu 94-3512431/0710 Základní běžný účet u ČNB:
7 889 339,02 Kč
Stav běžných účtů obce k 31. 12. 2016 celkem:
12 194 676,71 Kč
č. účtu 193557285/0600 Základní běžný účet Moneta Money bank a.s. od 1. 9. 2016 je to účet fondu obnovy
vodohospodářského majetku (SU 236).
Účty fondů:
SU AU
236 0121 č. účtu 193556733/0600 Stav účtu FRB (fond rozvoje bydlení):
236 0103 č. účtu 211300468/0600 Stav účtu sociálního fondu:
236 0114 č. účtu 193557285/0600 Stav účtu Fondu obnovy Vodohos.majetku:

46 754,46 Kč
30 049,13 Kč
893 682,08 Kč

261 0199 Stav pokladny k 31. 12. 2016:

0,00 Kč

Hospodaření s majetkem:
Plán inventur byl vydán 26. 10. 2016.
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla v řádných termínech. Z důvodu ztráty účetních dat
v prosinci 2016 rada obce schválila prodloužení termínu ukončení inventur do 10. 2. 2017,
Závěr inventarizace byl zpracován hlavní inventarizační komisí dne 6. 2. 2017 a projednán radou obce dne
1. 3. 2017.
Vyřazen v roce 2016 byl majetek prodaný a zlikvidovaný na základě schválené inventarizace roku 2015 a drobný
majetek a věci z operativní evidence navržené DIK k odepsání k 31. 12. 2016.
Rekapitulace vybraných pohybů majetku mimo nedokončeného:
Pořízený majetek:
přírůstky v Kč
018

1 Drob.dl.nehmotný majetek

15 651,00

019

2 Ostat.dr.dl.nehm.majetek

0,00

021

3 Budovy a stavby celk.

1 130 038,58

022

4 Sam.mov.věci a soub. Celk.

0,00

028

5 Drobný dl.hm.majetek

178 898,42

031

6 Pozemky celk.

970 627,85 v tom přecenění pozemků k prodeji RH 950 000,- Kč

032

7 Kulturní předměty

0,00

036

8 Dl.majetek určený k prodeji

950 000,00 pozemky přeceněné RH připravené k prodeji na stavbu RD

Majetek byl účtován přes pořízení na účtu 042, z kterého byl převeden na majetkové účty SU 021.
021 – altán na dětském hřišti, víceúčelový kurt na sportovním hřišti, plynové topení v čp. 71 byt.
Vyřazený dlouhodobý majetek:
SU 028 – vyřazen majetek navržený k vyřazení při inv. 2015 v částce 35 055,- Kč, případně schválený k prodeji
v roce 2016 v částce 27 528,- Kč
SU 031 – Došlo k prodeji několika pozemků nebo jejich částí v celkové částce 2 005,51 Kč.
K 31. 12. 2011 bylo provedeno dooprávkování majetku. Od roku 2012 je majetek odepisován podle odpisového
plánu.
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Inventarizace je k nahlédnutí na obecním úřadu.
V roce 2016 se uskutečnil jeden prodej pozemku kupní smlouvou, byla uzavřena jedna směnná smlouva. Vše
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
Na základě darovací smlouvy byly obci převedeny pozemky pod chodníky od Ústeckého kraje (2 smlouvy)
2 smlouvy o pronájmu nebytových prostor byly uzavřeny v souladu s rozhodnutím rady obce.
Věcná břemena – do KN bylo vloženo VB služebnosti na pozemcích LČR (potok pod chodníky v obci) pro Obec.
Obec hospodaří s majetkem státu: od Státního pozemkového úřadu (dříve Pozemkový fond ČR) má pronajatý
pozemek 680/3 - kolem vodárenského objektu nad rybníkem. Státu hradí nájemné ve výši 4375,- Kč ročně.
2) Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost. Hospodaření v oblasti vodovodu, kanalizace, odpadů a lesů je součástí
rozpočtu obce. Obec tuto činnost neprovádí za účelem vytváření zisku.
3) Stav účelových fondů
3.1. Fond rozvoje bydlení SU 419 AU 0120
stav k 31. 12. 2016: 212 139,75 Kč (je tvořeno: bankovní účet fondu SU 236 AU 0121 + pohledávky
z poskytnutých půjček SU 469 AU 0201)
Tvorba a čerpání tohoto fondu je upraveno Opatřením č. 1/2010 – Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a
modernizace bytů na území obce Ludvíkovice, schváleno ZO dne 13. 9. 2010.
V roce 2016 byly poskytnuty 3 půjčky v celkové částce 150 000,- Kč. Všechny dříve poskytnuté půjčky jsou
řádně spláceny.
půjčka
01/2013
02/2013
01/2014
01/2016
02/2016
03/2016

půjčená částka
Kč
50 000,50 000,30 000,50 000,50 000,50 000,-

úrok
Kč
3 301,2 799,1 872,3 622,3 622,3 622,-

3.2. Sociální fond SU 419 AU 0103

celková pohledávka zaplaceno v roce 2016
Kč
Kč
53 301,14 800,52 799,17 591,31 872,10 620,52 150,0,52 150,0,52 150,0,-

zbývá na násl.roky
Kč
2 981,0,10 632,52 150,52 150,52 150,-

- zřízen od 03/2013

Stav k 31. 12. 2016: 30 049,13 Kč (je tvořeno: bankovní účet fondu SU 236 AU 0103)
Podle statutu schváleného zastupitelstvem obce, lze sociální fond využívat pouze na příspěvek na stravenky.
Výnos tvoří částky sražené zaměstnancům na stravenky (23,- Kč/ks), schválený příděl z rozpočtu obce, úroky na
BÚ. Náklad – nákup stravenek, poplatky z BÚ.
Roční obraty dle hlavní knihy:
MD 100 006,00 Kč výdaje z fondu
Dal 109 715,84 Kč příjem do fondu
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3.3. Fond obnovy vodohospodářského majetku SU 419 AU 0114 zřízen 23. 4. 2014 S
Stav k. 31. 12. 2016: 893 682,08 Kč
Podle statutu schváleného ZO 25. 6. 2014 fond tvoří odpisy vodohospodářského majetku obce. A je naplněn
prvně v roce 2015 ve výši odpisů roku 2014. V roce 2016 byly do fondu převedeny odpisy VH majetku za rok
2015.
Použití na obnovu VHM v obci – v roce 2015 nebyl čerpán.
Roční obrat dle hlavní knihy:
MD
0,00 Kč
Dal 447 314,67 Kč příjem do fondu

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace
Finanční plán (rozpočet) a závazné ukazatele na rok 2016 byly schváleny radou obce dne 17. 2. 2016.
Výsledek hospodaření 2016:
hlavní činnost :
+ 8 168,68 Kč
hospodářská činnost :

+ 249,13 Kč

celkem:

+ 8 417,51 Kč

Výsledek hospodaření PO ZŠ a MŠ Ludvíkovice byl schválen radou obce dne: 10. 4. 2017
Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny
na obecním úřadu.
Veřejnosprávní kontrola v základní škole za rok 2016 nebyla provedena.
Organizace předložila zřizovateli všechny podklady pro projednání a schválení účetní závěrky.
Účetní závěrku za rok 2016 schválila rada obce dne 10. 4. 2017

5) Hospodaření organizací založených obcí
Vývoj majetku
Oběžná
aktiva

Stálá aktiva
Pila Ludvíkovice s.r.o.

0

Vlastní
kapitál/
VH běžný rok
Cizí zdroje
0
0

0

Vývoj VH
Výnosy/ z toho
dotace obce
Náklady
HV
HV min. ob.
Pila Ludvíkovice s.r.o.
0
0/0
0
0
Roční účetní závěrka založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním
úřadu.
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6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
6.1. Dotace a transfery (pol. 4xxx)
Dotace a transfery do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 1 669 479,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2016 je zpracován v tabulce. Dotace byly vyúčtovány.
Použité zkratky: (MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí, ÚK – Ústecký kraj, MŽP – ministerstvo životního prostředí,
NVF- návratná finanční výpomoc. POV – program obnovy venkova, MMR- ministerstvo pro místní rozvoj, MKČR –
ministerstvo kultury, ČŠ-České Švýcarsko, SZIF – Státní zemědělský intervenční fond, SR – státní rozpočet)

poskyt.

MPSV
ÚK
ÚK
ÚK
MMR

Účel
Aktivní politika
zaměstnanosti – veřejně
prospěšné práce
(82,38% EU, 17,62%ČR)
výkon stát. správy
Volby do zastup. Kraj
Hospodaření v lesích
Program obnovy
venkova- výstavba
chodníku
Program obnovy venkova
– rekonstrukce místní
komunikace
CELKEM

ÚZ

položka

13013
98193
00028

4116
4112
4111
4122

00101

4122

17027

4116

Poskytnuto
Kč

Čerpáno Kč

%

1 001 526,00 1 001 526,00
164 500,00 164 500,00
20 000,00
20 000,00
133 980,00 133 980,00
50 000,00

100
100
100
100

50 000,00

100

299 473,00 299 473,00
1 669 479,00 1 669 479,00

100

6.2. V roce 2016 nedošlo k finančnímu vypořádání dotací na volby konané v roce 2016.
poskyt.

Účel

ÚZ

položka

Vráceno v
Přijato Kč Kč

6.3. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům příspěvků z rozpočtu obce

Svaz měst a obcí – členský příspěvek pol.5179
Svazek obcí Českého Švýcarska – čl. přísp. Pol.5329

Poskytnutý příspěvek Kč
3832,60
9 430,00

Nebyly poskytnuty žádné dotace a návratné finanční výpomoci (podle zák.250/2000 Sb. ve znění novel)
fyzickým ani právnickým osobám.
6.4. Poskytnuté finanční dary

Základní škola Markvartice

Poskytnutý dar
Kč
100,00

Na školu v přírodě 1 žák.

6.5. Z rozpočtu obce byla v roce 2016 poskytnuta zápůjčka občanovi ve výši 20 000,00 Kč úročena 3%.
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6.6. Sankční platby v roce 2016 (pol. 5363):
1) Pokuta + náklady řízení ve výši 6 0000,- Kč od České inspekce životního prostředí zřizovateli, za základní
školu. V rozporu se zákonem nebyla topná tělesa ve škole osazena termohlavicemi. Odvolání nebylo vyhověno.
Instalace termohlavic byla provedena, ještě před vyměřením pokuty.
2) Pokuta + náklady řízení ve výši 26 000,- Kč od České inspekce životního prostředí za propadlé povolení
k vypouštění odpadních vod z ČOV Ludvíkovice. Na tomto základě došlo ke změně na postu odborného zástupce.
Částka je, po tehdy odpovědné osobě, obcí vymáhána. Povolení bylo obnoveno.
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě dílčího přezkoumání hospodaření a
výsledku konečného přezkoumání hospodaření.
Přezkoumání bylo provedeno Krajským úřadem Ústeckého kraje ve dnech: 14. 9. 2016 a 24. 3. 2017 na základě
zákona č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění novel. Přezkoumání vykonali: Ing. Štěpánka Kubátová - kontrolor pověřený řízením přezkoumání, Bc.
Alena Vodrážková - kontrolor a Ing. Pavel Domorád – kontrolor.

Závěr zprávy:
I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ludvíkovice za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ludvíkovice za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4
písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ludvíkovice za rok 2016 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b)
zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

7,18 %
3,99 %
2,51 %

Zpráva je součástí závěrečného účtu a pro svou obsažnost je k nahlédnutí na obecním úřadu a zveřejněna na
elektronické úřední desce – www.ou-ludvikovice.cz
8) Doplňující údaje k závěrečnému účtu:
8.1. Dlouhodobé pohledávky
půjčky z fondu rozvoje bydlení – zbývá doplatit v následujících letech 2017-2020 částka 170 063,00 Kč (rozbor
půjček je na str. 4 tohoto dokumentu)
8.2. DPH
Obec je čtvrtletním plátcem DPH. Ekonomickou činností obce je zejména vodní hospodářství, lesnictví, bytové a
nebytové hospodářství. Měsíčně je zpracováván výkaz kontrolního hlášení.
8.3 Veřejné zakázky
Obec v roce 2016 vyhlásila jen veřejné zakázky malého rozsahu a to v souladu s platnou směrnici o zadávání
veřejných zakázek.
Název VZ

Pořado
vé číslo

Místo zveřejnění

Částka

Dokončení

Služby odborné zástupce
na provoz obecního
vodovodu a kanalizace

1

Zveřejnění na webových stránkách OÚ

66 000,-Kč

2016

Projekt na půdní
bytovou vestavbu
v domě č.p. 170
Projektová dokumentace
na výstavbu chodníků u
sil. III/25854

3

Zveřejnění na webových stránkách OÚ

48 400,-Kč

2016

5

Zveřejnění na webových stránkách OÚ

179 000,-Kč
bez DPH

2016

Vítězná firma
Ingreal Děčín spol.
s.r.o. Inženýrská a
projektová činnost
v investiční výstavbě
PROJEKCE Ing.
Demuth Jiří
Jan Beneš –
projekční a
poradenská činnost
v oboru dopravní

7

stavby
Oprava chodníku na
p.p.č. 1601/2
Výstavba dřevěného
altánu
Oprava místní
komunikace F2
Renovace parket v sále
kulturního domu č.p. 1
včetně lajnování na
volejbal a badminton
Projekt na nástavbu
objektu č.p. 280 v obci
Ludvíkovice na st.p.č.
363, k.ú. Ludvíkovice
Rekonstrukce kurtu –
vybudování
multifunkčního hřiště
včetně oplocení
Oprava střechy (zázemí
hřiště)
Výměna topení na tuhá
paliva za topení na plyn
v bytě č.p. 71

6

Zveřejnění na webových stránkách OÚ

210 921,51,-Kč

2016

Miloslav Hantych

7

Zveřejnění na webových stránkách OÚ

115 131,50,-Kč

2016

BLÁHA trade s.r.o.

8

656 301,34,-Kč

2016

10

Zveřejnění na portále www.vhodneuverejneni.cz
Zveřejnění na webových stránkách OÚ

113 581,-Kč

2016

DOKOM FINAL
s.r.o.
Albea, s.r.o.

11

Zveřejnění na webových stránkách OÚ

138 000,-Kč
bez DPH

2017

Projekční ateliér –
Ing. Miroslav Kubík

12

Zveřejnění na portále www.vhodneuverejneni.cz

854 260,-Kč

2016

JB Estate s.r.o.

13

Oslovení dodavatele

69 320,-Kč

2016

Aleš Ledvinka

14

Oslovení dodavatele

129 772,-Kč

2016

Tomáš Klinger PRONTOINSTAL

Tabulku zpracovala Anna Jelínková

9) Výsledek hospodaření obce
Výsledek hospodaření obce je rozdíl mezi náklady (účty 5XX) a výnosy (účty 6XX) roku 2016 ve výkazu zisku a
ztráty.
Výsledek hospodaření obce za rok 2016 po zdanění: 5 773 920,43 Kč
Náklady proti roku 2015 nižší o cca 552 tis. Kč.
– nižší náklady na energie a mzdy, vyšší na služby, drobný majetek a odpisy
Výnosy proti roku 2015 vyšší o cca 2 859 tis. Kč
– vyšší sdílené daně a pronájmy

Shrnutí nejvýznamnějších rozdílů mezi výsledkem hospodaření (účetnictví – náklady a výnosy) a stavem salda příjmů a
výdajů (rozpočet – příjmy a výdaje):
1. Nejvýznamnější rozdíl činí to, že do nákladů (5xx) nevstupují výdaje na pořízení dlouhodobého majetku (třída 0), ale
výdajem rozpočtu jsou. Naopak do nákladů vstupuje vyřazení majetku v případě prodeje nebo škody (např. účty 554, 547),
ale není výdajem.
2. Do nákladů jdou i předpisy závazků - přijatá plnění služeb a zboží, ale pokud máme závazek, znamená to, že není uhrazen,
tedy nebyl ve výdajích (výdajem bude až v následujícím období).
3. Do výnosů jdou i předpisy pohledávek - vydaná plnění služeb a zboží, ale pokud máme pohledávku, znamená to, že není
platba přijata na účet - tedy není v příjmech (příjmem bude až v následujícím období).
4. Nákup i prodej s DPH a přenesená daňová povinnost: v rozpočtu celá částka a v účetnictví částka bez DPH (v případech
kdy je obec plátcem).
5. Do nákladů nevstupují zásoby, ceniny - jsou na účtech oběžných aktiv (1xx,263...), ale uhrazeny ve výdajích byly.
6. Do výnosů nevstupují dotace na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403, ale v příjmech (dotace RS položky 4xxx)
jsou.
7. Na VH má vliv i opravná položka k pohledávkám, která se však v toku hotovosti neprojeví.

10) Účetní závěrka a výkaznictví:
Od roku 2012 se na základě novely zákona o účetnictví schvaluje účetní závěrka obcí. Obec má od roku 2013
schválenu vnitřní směrnici k předkládání účetní závěrky.
Účetní závěrka za rok 2013 byla schválena: 25. 6. 2014.
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Účetní závěrka za rok 2014 byla schválena: 22. 6. 2015.
Účetní závěrka za rok 2015 byla schválena: 23. 5. 2016.
Účetní závěrka za rok 2016 bude schvalována v květnu 2017.
Obec vytváří
1) výkaz FIN-2-12 – hodnocení plnění rozpočtu – většinou měsíčně
2) rozvaha – čtvrtletně
3) zisk a ztráta – čtvrtletně
4) příloha – čtvrtletně
Obec povinnost odevzdání výkazů do CSÚIS splnila v termínech určených krajským úřadem Ústeckého kraje a
jeho prostřednictvím.
Obec nevytváří výkaz o finančních tocích
Obec nevytváří Pomocný analytický přehled (PAP)
Dalšími podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2016 je:
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
- Inventarizační zpráva za rok 2016
Výkazy 1-4 a další podklady za 12/2016 jsou součástí účetní závěrky a přílohou závěrečného účtu. Pro svou
obsažnost jsou k nahlédnutí na obecním úřadu nebo oficiálních stránkách obce www.ou-ludvikovice.cz ( před
schválením - úřední deska a po schválení svěšení – závěrečný účet – rok 2016).

V Ludvíkovicích dne 26.4.2017
Sestavil: Ivana Zdobinská
Projednáno radou obce dne :
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a dálkovým přístupem na www.ou-ludvikovice.cz od 26.4.2017
do 22.5.2017
Projednáno Zastupitelstvem obce Ludvíkovice dne:
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