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 2019
(§ 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
Místostarostka obce: Ing. Zuzana Vrbová
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 2019
Rozpočtový výhled schválen na roky 2019–2022.
Rozpočet obce na rok 2019 vyvěšen od 23. 11. 2018 do 10. 12. 2018 na úřední desce a internetových stránkách
obce www.ou-ludvikovice.cz.
Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen dne 10. 12. 2019 jako schodkový. Na krytí schodku jsou použity finanční
prostředky z minulých období a spořící účet. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách obce a
informace na úřední desce obce v souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve zněni novel.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotky odvětvového třídění (paragrafy).
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
Název
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem po konsolidaci

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

Plnění v %

13 095 000,00

13 460 000,00

13 542 339,94

100,61

3 264 491,00

11 200 778,00

11 408 145,94

101,85
64,30

50 000,00

50 000,00

32 150,00

659 765,00

962 949,00

743 589,00

77,00

17 069 256,00

25 673 727,00

25 726 224,88

100,20
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VÝDAJE po konsolidaci
Schválený
rozpočet

Název
Třída 5 - Běžné výdaje

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

Plnění v %

17 779 656,00

21 234 162,00

12 751 676,23

60,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje

11 334 600,00

16 698 238,00

10 706 914,10

64,12

Výdaje celkem po konsolidaci

29 114 256,00

37 932 400,00

23 458 590,33

61,84

FINANCOVÁNÍ
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

-12 045 000,00

-12 258 673,00

2 267 634,55

12 045 000,00

12 258 673,00

-2 267 634,55

-18,50

12 045 000,00

12 258 673,00

-2 267 634,55

-18,50

Třída 8 - Financování
Financování celkem po konsolidaci

-18,50

Rozpočtová opatření:
Zkratky: ZO – zastupitelstvo obce, RO – rada obce, P – příjmy, V – výdaje, F – financování

V období leden–prosinec 2019 obec provedla celkem 7 rozpočtových opatření.
V celkové částce navýšení závazných ukazatelů:
příjmů (P) o 8 604 471,00 Kč,
výdajů (V) o 8 818 144,00 Kč a
financování o 213 673,00 Kč, které byly projednány a schváleny takto:

Přehled rozpočtových opatření:
Datum

Číslo
usnesení

SOUČET

Období

Změna

schválení

2.2019

Rozpočtové opatření č. 1

25.02.2019

ZO 2019-02-25/0037

7 021 827,00

7 235 500,00

213 673,00

4.2019

Rozpočtové opatření č. 2

10.04.2019

RO 12/2019/04/10-4

-100 000,00

-100 000,00

0,00

5.2019

Rozpočtové opatření č. 3

13.05.2019

ZO 2019-05-13/0049

36 240,00

36 240,00

0,00

8.2019

Rozpočtové opatření č. 4

12.08.2019

ZO 2019-08-12/0053

-799 265,00

-799 265,00

0,00

11.2019

Rozpočtové opatření č. 5

11.11.2019

ZO 2019-11-11/0061

812 020,00

812 020,00

0,00

12.2019

Rozpočtové opatření č. 6

09.12.2019

RO 28/2019/12/09-7

1 633 649,00

1 633 649,00

0,00

12.2019

Rozpočtové opatření č. 7

31.12.2019

RO 29/2019/12/31-2

0,00

0,00

0,00

8 604 471,00

8 818 144,00

213 673,00

CELKEM:

Příjmy

Výdaje

Financování

Navýšení P a V ovlivnila schválená půjčka obci Růžová ve výši 6 000 000,- Kč, která byla v roce 2019 vyplacena
i vrácena.
V rámci schválených pravidel byly součástí rozpočtových opatřeni i změny rozpisu rozpočtu, které neovlivňují
závazné ukazatele rozpočtu.
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 10. 12. 2018. Rozpočtová opatření byla zveřejněna
v souladu se zákonem 250/2000 Sb. ve znění novel.
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou obsaženy ve výkazu FIN 2–12 M a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní.
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, včetně příjmů od finančních úřadů. 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.).
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Bankovní účet č. 193557285/0600 obec od 1. 9. 2015 používá jako účet fondu vodohospodářského majetku a podle
schváleného statutu fondu na něj byly převedeny odpisy VHM za rok 2014–2018.
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2019:
SU AU
231 0011 č. účtu 203197798/0600 Základní běžný účet Moneta Money bank a.s.: 773 228,69 Kč
231 0012 č. účtu 203197878/0600 Základní běžný účet Moneta Money bank a.s.: 9 430 312,13 Kč
231 0018 č. účtu 94-3512431/0710 Základní běžný účet ČNB:
3 875 187,14 Kč
Stav běžných účtů obce k 31. 12. 2018 celkem:
14 078 727,96 Kč

SU AU
236 0121 č. účtu 193556733/0600 Stav účtu FRB (fond rozvoje bydlení):
219 273,84 Kč
236 0103 č. účtu 211300468/0600 Stav účtu sociálního fondu:
59 320,23 Kč
236 0114 č. účtu 193557285/0600 Stav účtu Fondu obnovy vodohospodář. majetku: 2 332 518,64 Kč
261 0199 Stav pokladny k 31. 12. 2019:
Od 1.1.2017 účtujeme v systému oddělené pokladny.

58 062,00 Kč

Hospodaření s majetkem:
Plán inventur byl vydán 4. 11. 2019.
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla v řádných termínech. Závěr inventarizace byl zpracován
hlavní inventarizační komisí dne 31. 1. 2020 a projednán radou obce dne 13. 2. 2019.
Vyřazen v roce 2018 byl majetek prodaný a zlikvidovaný na základě schválené inventarizace roku 2018 a drobný
majetek a věci z operativní evidence navržené DIK k odepsání k 31. 12. 2019.
Finanční výbor provedl kontrolu majetku na účtu 042 – nedokončené investice a navrhl zařadit na majetkové účty
dosud nezařazený majetek, který už je dlouhodobě užíván, zejména chodníky a vodovody.
Majetek byl účtován přes pořízení na účtu 042, z kterého byl převeden na majetkové účty SU 021.022.
Zařazený dlouhodobý majetek
SU 021 stavby v celkové částce 11 050 709,63 Kč – Altán na lesním hřišti, zahradní chodníček k lesnímu hřišti,
venkovní mobiliář, osvětlení hřiště, z dlouhodobě nedokončených – vodovodní řady, chodníky, veřejné osvětlení,
nástavba prodejny.
SU 022 movité věci v celkové částce 321 805,00 Kč – elektrotříkolka, čelní traktorová radlice a sypač
s příslušenstvím.
SU 028 drobný majetek v celkové částce 147 764,99 Kč – venkovní mobiliář, opona v KD, notebook, čerpadlo,
nářadí, výčepní zařízení
SU 031 pozemky v celkové částce 68 122,50 Kč – darované pozemek pod chodníky podle I/13 od Ředitelství silnic
a dálnic.
Vyřazený dlouhodobý majetek:
SU 028 drobný majetek 152 625,57 Kč – vyřazen majetek navržený k vyřazení při inventarizaci 2018 a během roku
2019.
SU 031 pozemky v účetní hodnotě 11 156,25 Kč, jednalo se o prodeje pozemků nebo jejich částí.
K 31. 12. 2011 bylo provedeno dooprávkování majetku. Od roku 2012 je majetek odepisován podle odpisového
plánu. Inventarizace je k nahlédnutí na obecním úřadu.
Vybrané stavy majetku z výkazu Příloha:
Stavby v zůstatkové hodnotě:
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Budovy pro služby obyvatelstvu i s byty 5 589 379,29 Kč
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 7 817 693,65 Kč
Komunikace a veřejné osvětlení
26 765 465,28 Kč
Jiné inženýrské sítě
18 196 537,70 Kč
Ostatní stavby
3 034 940,62 Kč
Pozemky:
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

70 866,03 Kč
28 325 455,50 Kč
243 796,42 Kč
5 097 775,47 Kč
252 818,57 Kč

V roce 2019 obec uzavřela dvě kupní smlouvy (prodej) na pozemky, resp. části pozemků. Pozemky pod chodníky
podle silnice I/13 získala darem od ředitelství silnic a dálnic.
Věcná břemena – do katastru nemovitostí byla vložena tři VB služebnosti na pozemcích obce, pro ČEZ.
Majetek v zástavě – zastavena je budova čp. 170 (dílna) ve prospěch Ministerstva pro místní rozvoj.
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 4 375,00 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. 2019: 219 739,66 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 2019 nebyly poskytnuty půjčky.
půjčka

03/2016

půjčená částka

Kč
50 000,00

úrok

celková pohledávka zbývá na násl. roky

Kč
2 669,00

Kč
52 669,00

Kč
540,00

3.2. Sociální fond SU 419 AU 0103 zřízen od 03/2013
Stav k 31. 12. 2019: 64 122,23 Kč (je tvořeno: bankovní účet fondu SU 236 AU 0103+ předpis odvodu z mezd za
12/2019)
Podle statutu schváleného zastupitelstvem obce, lze sociální fond využívat pouze na příspěvek na stravenky a
stravné zaměstnanců.
Výnos tvoří částky sražené zaměstnancům na stravenky (23,- Kč/ks), schválený příděl z rozpočtu obce, úroky na
BÚ, převod z mezd do SF ve výši 3 % hrubého příjmu. Náklad – nákup stravenek, obědy zaměstnanců ve školní
jídelně, poplatky z BÚ.
Roční obraty dle hlavní knihy:
MD 126 774,00 Kč výdaje z fondu
Dal 100 054,47 Kč příjem do fondu
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3.3. Fond obnovy vodohospodářského majetku SU 419 AU 0114

zřízen 23. 4. 2014

Stav k. 31. 12. 2019: 2 332 518,64 Kč
Podle statutu schváleného ZO 25. 6. 2014 fond tvoří odpisy vodohospodářského majetku obce. A byl naplněn prvně
v roce 2015 ve výši odpisů roku 2014. V roce 2019 byly do fondu převedeny odpisy VH majetku za rok 2018.
Použití na obnovu VHM v obci – v roce 2019 nebyl čerpán.
Roční obrat dle hlavní knihy:
MD
0,00 Kč (výdaje fondu)
Dal
487 521,07 Kč (příjem do fondu)

4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace
Celkovou výši příspěvku schválilo ZO dne 10. 12. 2018, při schvalování rozpočtu obce na rok 2019.
Finanční plán (rozpočet) a závazné ukazatele na rok 2019 byly schváleny radou obce dne 27. 2. 2019.
Výsledek hospodaření 2019:
hlavní činnost:
+ 20 122,16 Kč
hospodářská činnost:
+ 18 104,72 Kč
celkem:

+ 38 226,88 Kč

Výsledek hospodaření PO ZŠ a MŠ Ludvíkovice byl schválen radou obce dne: 2.3.2020
Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny
na obecním úřadu.
Veřejnosprávní kontrola hospodaření za rok 2019 v základní škole byla provedena 18. 2. - 25. 2. 2020
Organizace předložila zřizovateli všechny podklady pro projednání a schválení účetní závěrky.
Účetní závěrku za rok 2019 schválila rada obce dne 2. 3. 2020
5) Hospodaření organizací založených obcí
Vývoj majetku
Stálá aktiva
Pila Ludvíkovice s.r.o.

Vlastní kapitál/ VH běžný
rok
Cizí zdroje

Oběžná aktiva
0

0

0

0

Vývoj VH
Výnosy/
obce

z toho

dotace

Náklady
Pila Ludvíkovice s.r.o.

HV
0

0/0

HV min. ob.
0

0

Roční účetní závěrka založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na obecním
úřadu.
Zastupitelstvo obce schválilo likvidaci společnosti Pila s.r.o. V současné době probíhá proces likvidace.
Likvidátorem byla jmenována místostarostka obce. Likvidaci zajišťuje advokátní kancelář.
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
6.1. Dotace a transfery (pol. 4xxx)
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Dotace a transfery do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 188 600,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich
čerpání v průběhu roku 2018 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)

ÚK

Účel
OP výzkum, vývoj, vzdělávání –
průtoková dotace pro základní školu
Investiční i neinvestiční

ÚK

výkon stát. správy

poskyt.

ÚZ

položka

33063

Poskytnuto Kč

Čerpáno Kč

4116

414 289,00

414 289,00

4112

200 300,00

200 300,00

Poznámka
Celá částka převedena na
účet základní školy
Doplatek proběhne v roce
2020

Volby do EP

ÚK
ÚK

98348

Odpadové hospodářství
Program obnovy venkova – technika
na údržbu obce

4111

29 000,00

30 367,00

00271

4122 a 4222

0,00

164 310,00

00101

4222

100 000,00

100 000,00

743 589,00

909 266,00

CELKEM

Dotace byla 2019 schválena,
ale poskytnuta až 2020.
Zakoupeny nádoby na
tříděný odpad a
elektrotříkolka
Nákup zimní techniky
(radlice, sypač)

6.2. V roce 2019 nedošlo k finančnímu vypořádání dotací na volby konané v roce 2019. Volby konané
v předchozích letech byly v roce 2019 vypořádány.
poskyt.

Účel
Volby Prezident
Volby Parlament

ÚZ
98008

položka

98187

Přijato Kč
2 491,00
0,00

Vráceno v Kč
0,00 Kč
1 022,00 Kč

6.3. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům příspěvků z rozpočtu obce

Poskytnutý příspěvek Kč
Svaz měst a obcí – členský příspěvek pol.5179

4 993,00

Svazek obcí Českého Švýcarska – členský příspěvek. Pol.5329
Dotace DSO České Švýcarsko – předcházení vzniku komunálních odpadů celkem za
rok 2019

9 400,00
175 894,00

Na kompostéry

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

Poskytnutý dar Kč
Linka bezpečí

11 750,00

Na podporu činnosti
Na poskytované sociální služby rané péče
rodině žijící v obci

Dar fotbalovému klubu Bynovec

3 000,00

Oslava výročí založení

Prima Vizus o.p.s.

1 500,00

Podpora vyšetření zraku dětí

Obec Dražůvky

2 000,00

Veřejná sbírka

Centrum LIRA, z.ú. Liberec

5 000,00

6.5. Z rozpočtu obce byla v roce 2019 poskytnuta zápůjčka Obci Růžová v částce 6 000 000,- Kč. Celá částka
byla ve smluveném termínu v roce 2019 vrácena i s úrokem.
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6.6. Sankční platby v roce 2019 (pol. 5363):
ÚOHS vyměřil obci pokutu v částce 40 000,- Kč za pozdní, případně neúplné zveřejnění několika veřejných
zakázek z let 2014–2017 na portále pro vhodné zveřejnění. Pokuta byla v termínu uhrazena. Obec přijala opatření.
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
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: 21. 8. 2019 a 4. 2. 2020, na základě
zákona č. 420/2004Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
ve znění novel. Přezkoumání vykonala skupina: Bc. Veronika Vodrážková – pověřena řízením přezkoumání,

Ing. Milan Bédi, Ivana Komová.
Závěr zprávy:
I. Při konečném dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Ludvíkovice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ludvíkovice za rok 2019 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit
ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti.
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

3,86 %
2,84 %
0,84 %

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Ludvíkovice za rok 2019 bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za
poslední 4 rozpočtové roky.
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 následujícím roce 2020 částku 540,00 Kč (rozbor půjček je na
str. 5 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 2019 vyhlásila jen veřejné zakázky malého rozsahu, a to v souladu s platnou směrnici o zadávání
veřejných zakázek.
Název VZ
Oprava MK č. 3c, 33c, 44c, a 45c

Místo zveřejnění
Zveřejnění na portále
www.vhodne-uverejneni.cz

Částka
2 622 025,11,-Kč vč.
DPH

Dokončení
2019

Vítězná firma
Skanska a.s.
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Vytápění víceúčelového sálu
v kulturním domě

Oslovení dodavatelů

152 790,-Kč bez DPH

2019

PLYNOSERVIS – Ladislav Soukup

Zahradní chodníček k lesnímu
hřišti

Oslovení dodavatelů

104 752,-Kč vč. DPH

2019

Prokop a syn s.r.o.

Altán na lesní hřiště

Oslovení dodavatelů

205 458,-Kč vč. DPH

2019

DT Hnilica s.r.o.

Osvětlení multifunkčního
sportovního hřiště

Oslovení dodavatelů

158 552,-Kč vč. DPH

2019

VAMA s.r.o.

Oprava opěrné zdi u místní
komunikace 1682

Oslovení dodavatelů

58 100,79,- Kč vč. DPH

2019

Richard Drápalík

Oprava kanalizačních vpustí

Oslovení dodavatelů

165 196,-Kč vč. DPH

2019

Alpamare cz spol. s.r.o.

Technika na údržbu veřejného
prostranství – projekt podpořil
Ústecký kraj

Oslovení dodavatelů

220 875,-Kč vč. DPH

2019

N&N Košátky, s.r.o.

Pořízení nádob a zařízení na
třídění odpadu v obci
Ludvíkovice – projekt podpořil
Ústecký kraj
Tabulku zpracovala Anna Jelínková

Oslovení dodavatelů

234 740,-Kč vč. DPH

2019

Nádoby na odpad – Technické
služby Děčín a.s.
Tříkolka s kabinou – Jiří Křapáček

9) Výsledek hospodaření obce
Výsledek hospodaření obce je rozdíl mezi náklady (účty 5XX) a výnosy (účty 6XX) roku 2019 ve výkazu zisku a
ztráty.
Výsledek hospodaření obce za rok 2019 po zdanění: 4 579 846,19 Kč
Náklady srovnatelné s rokem 2018.
Výnosy proti roku 2018 vyšší o cca 1 678 tis. Kč
– vyšší sdílené daně a výnos z pokuty.
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 2018 byla schválena: 13. 5. 2019.
Účetní závěrka za rok 2019 bude projednána do 30.6.2020.
Obec vytváří
1) výkaz FIN-2-12 – hodnocení plnění rozpočtu – většinou měsíčně
2) rozvaha – čtvrtletně
3) zisk a ztráta – čtvrtletně
4) příloha – čtvrtletně
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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 2019 je:
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
- Inventarizační zpráva za rok 2019.
Výkazy 1 až 4 a výše uvedené další podklady za 2019 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 na úřední desce. Po schválení ve složce závěrečný účet – příslušný rok.

V Ludvíkovicích dne: 2.3.2020

Sestavil: Ivana Zdobinská
Projednáno radou obce dne: 2.3.2020
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a dálkovým přístupem na www.ou-ludvikovice.cz od 4.3.2020 do

Projednáno Zastupitelstvem obce Ludvíkovice dne:
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