
Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

       A.1.  Informace podle §7 odst.3 zákona

   Účetní jednotka pokračuje v 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

   Novely účetních předpisů předpisy nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy

   užívané účetní jednotkou. Účetní jednotka postupuje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále dle

   vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a dle platných českých účetních standardů.

       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;

   Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 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.

   Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota, účtování výsledkové. Účetní jednotka

   nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.

   Majetek bezúplatně předaný státem - nebyl předán žádný majetek bezúplatně.

   Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.

   2. Změny způsobů oceňování: nenastaly

   3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS

   708 s výjimkami konkrétních majetkových polozek.

   4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly realizovány v

   cizí měně.

   5. Peněžní fondy  (sociální fond) jsou účtovány  rozvahově (přes účet 401 a 419).

   6. 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 ve výši 260 tis. Kč.

   7.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka

   jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis. Kč s

   výjimkami, které se rozlišují vždy (energie,) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje

    pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly (pojistné, předplatné).
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       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.I.   Majetek a závazky účetní jednotky                                                         689 763,71         641 704,71

    1.  Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                        901

    2.  Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                          902         210 785,31         162 726,31

    3.  Vyřazené pohledávky                                                            905         472 978,40         472 978,40

    4.  Vyřazené závazky                                                               906

    5.  Ostatní majetek                                                                909           6 000,00           6 000,00

P.II.  Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů

    1.  Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů                                      911

    2.  Kr. podm. závazky z předfin. transferů                                         912

    3.  Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů                                      913

    4.  Kr. podm. závazky ze zahran. transferů                                         914

    5.  Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů                                       915

    6.  Ostatní kr. podm. závazky z transferů                                          916

P.III.  Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

    1.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     921

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     922

    3.  Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  923

    4.  Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce  924

    5.  Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  925

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů  926

P.IV.  Další podmíněné pohledávky

    1.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        931

    2.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku        932

    3.  Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 933

    4.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                 934

    5.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              939

    6.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                              941

    7.  Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      942

    8.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                      943

    9.  Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   944

   10.  Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                   945

   11.  Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    947

   12.  Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení    948

P.V.   Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů          1 674 546,00       1 674 546,00

    1.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                    951

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                       952

    3.  Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                      953

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                         954

    5.  Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                            955       1 674 546,00       1 674 546,00

    6.  Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                               956
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       A.4.  Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

Pod

rozvahový

účet

P.VI.  Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           961

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                           962

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             963

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                             964

    5.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   965

    6.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce   966

    7.  Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  967

    8.  Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů  968

P.VII.  Další podmíněné závazky

    1.  Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          971

    2.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku          972

    3.  Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    973

    4.  Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                    974

    5.  Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            975

    6.  Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                            976

    7.  Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978

    8.  Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979

    9.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              981

   10.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových              982

   11.  Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  983

   12.  Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                  984

   13.  Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985

   14.  Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986

P.VIII . Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

    1.  Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva                                            991

    2.  Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva                                            992

    3.  Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva                                            993

    4.  Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva                                            994

    5.  Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                         999       2 364 309,71       2 316 250,71
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       A.5.  Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

   Netýká se ÚSC, dle zákona č. 304/2013 Sb. není obec zapsána ve veřejném rejstříku.
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       A.6.  Informace podle § 19 odst.6 zákona

   K datu 31.12.2021 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají

    vliv na finanční hospodaření účetní jednotky nebo by výrazně měnily pohled na finanční hospodaření účetní

    jednotky.
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       B.1.  Informace podle § 66 odst.6

   K datu 31.12.2021 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí.

       B.2.  Informace podle § 66 odst.8

   Informace se netýká se ÚSC.

       B.3. Informace podle § 68 odst. 3

   Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.   Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období             380 000,00       1 421 735,00

C.2.   Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti           805 196,04         866 696,31
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       D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

   Netýká se naší účetní jednotky.Obec nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a  galerijní hodnoty.

       D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

   1 722 678,00

       D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

   98 192 646,00 Kč

       D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

       D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

       D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
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       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

C.III.2.    Z důvodu neschválení účetní závěrky za rok 2019 zastupitelstvem obce nebyl                                  0,00 Kč

 přeúčtován výsledek hospodaření z účtu 431 na účet 432 v roce 2020. Výsledek  

 hospodaření za rok 2019 ve výši 6 269 944,36 Kč byl přeúčtován spolu s výsledkem  

 hospodaření za rok 2020 po odstranění nedostatků minulých let v červnu 2021 po  

 schválení v zastupitelstvu obce.  

A.I.7.      Na účtu 041 jsou od roku 2020 zaúčtovány výdaje na Územní plán obce - úplné               35          355 740,00 Kč

 znění po změnách. V roce 2020 zaúčtováno celkem 186.340. V roce 2021 zaúčtována  

 částka 169.400,- Kč.  

A.II.3.     - V roce 2021 proběhla rekonstrukce budovy Základní školy v Bezděkově, v přízemí      130 58      130 587 225,03 Kč

 budovy byla vybudována z původního nevyužívaného bytu školní družina, jídelna s  

 výdejnou obědů a nové sociální zařízení. Celková částka dosáhla 4.396.038,- Kč.  

 - S rekonstrukcí ZŠ souviselo zároveň vybudováním parkovacího stání u ZŠ (1.612.  

 999,48).  

 - V roce 2021 byl vybudován vodovod v části obce Poborovice (5.004.972,18 Kč).  

A.II.4.     V roce 2021 došlo k vyřazení AVIE SDH Bezděkov, která byla vedena na účtu 022          10 65       10 654 572,70 Kč

 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. mov. věcí. (163.407 Kč)  

A.II.6.     V roce 2021 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 67.          3 30        3 303 090,69 Kč

 147,- Kč (sada aku nářadí, lavičky, zásahové oděvy pro jednotku SDH, mobilní  

 telefon, kancelářská křesla).  

A.II.8.     Na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou zaúčtovány tyto akce:            6 12        6 121 847,00 Kč

 Rekonstrukce komunikace k teletníku - 25.047,- Kč  

 Rekonstrukce chodníku Bezděkov - 91.718,- Kč  

 Rekonstrukce chodníku k Pivovaru - 136730,- Kč  

 Vodovodní řad k nemovitosti p. Krotáka - 449.450,- Kč  

 Nový obecní úřad - 5.418.902,- Kč  

A.III.3.    Na účtu 063 jsou zaúčtovány podílové listy obce investované do fondu Amundi Fund        3 00        3 001 357,04 Kč

 Solutions - Conservative A ND HDG v celkové částce k 31.12.2021 - 3.001.357,04  

 Kč  

B.II.1.     Na účtu 311 Odběratelé jsou zaúčtovány do konce roku neuhrazené pohledávky z              17          173 141,97 Kč

 titulu neuhrazených faktur za vodné a stočné a neuhrazeného nájemného za užívání  

 nebytových prostor. Celkem Brutto 173.141,97 Kč. K uvedeným  pohledávkám po  

 splatnosti byla vytvořena opravná položka ve výši 6.157,95 Kč  

B.II.4.     Na účtu 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou zaúčtovány zálohy na dodávku                25          258 604,70 Kč

 energií (elektřina, plyn) dle dílčích odběrných míst - celkem 258.604,70 Kč  

B.II.28.    Poskytnutá záloha na transfer Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve výši              5           53 608,00 Kč

 50.490,- Kč a dále dotace ve výši 3.118 Kč spolku ULICE pro financování  

 terénního programu pro osoby závislé na nelegálních návyk. látkách na území  
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

       E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

 města Klatovy a pro občany regionu Klatovska.  

B.II.31.    Na účtu 385 Příjmy příštích období je zaúčtována nevyfakturovaná dodávka firmě             3           35 829,00 Kč

 EKO-KOM, a.s. (odměna za období 1.10.-31.12.2021) ve výši 35.829,- Kč.  

B.III.2.    Na účtu 253 jsou zaúčtovány podílové listy obce investované do fondu Amundi CR          9 52        9 524 448,36 Kč

 Krátkodobý k 31.12.2021 v celkové částce 9.524.448,36 Kč.  

D.II.8.     Na účtu 472 je zaúčtována investiční dotace poskytnutá Plzeňským krajem na akci           38          380 000,00 Kč

 parkovací stání u ZŠ ve výši 380.000 Kč - dotace bude vyúčtována v roce 2022.  

D.III.5.    Na účtu 321 Dodavatelé jsou zaúčtovány do konce roku 2021 neuhrazené došlé                16          167 262,48 Kč

 faktury v celkové výši 167.262,48 Kč.  

D.III.32.   Na účtu 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byla zaúčtována                         6           61 138,00 Kč

 nespotřebovaná částka transferu na volby do Parlamentu ČR ve výši 21.300,- Kč a  

 dále dotace na zásah JSDH Bezděkov ve výši 39.838 Kč.  

D.III.36.   Proúčtování DPPO za rok 2021 ve výši 251.830,- Kč.                                        25          251 830,00 Kč

D.III.37.   Na účtu 389 Dohadné účty pasivní jsou zaúčtovány následující dohady: dohad na             41          416 124,70 Kč

 energie, dohad na poskytnutý transfer PK na dopravní obslužnost, dohad dotace  

 spolku ULICE a dále dohad na technický dozor.  
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

       E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka

A.III.2.    Na účtu 572 je zaúčtováno:                                                              1 18        1 187 040,00 Kč

 neinvestiční příspěvek ZŠ, MŠ - 720.000,- Kč  

 účelový příspěvek ZŠ - 337.100 Kč  

 příspěvek Město Klatovy - sběrný dvůr - 22.272,- Kč  

 dar Linka bezpečí - 1.000,- Kč  

 Vyúčtování dotací, které obec poskytuje spolkům 51.500 Kč  

 transfer dopravní obslužnost 50.490 Kč  

 dotace spolku ULICE 3118,- Kč  

 úhrada za řešení přestupku přestupkovou komisí Města Klatovy dle uzavřené  

 veřejnoprávní smlouvy 1.560,- Kč  

B.IV.2.     Na účtu 672 je zaúčtováno:                                                              1 83        1 838 648,55 Kč

 - přijatá dotace na výkon státní správy ve výši 213.500,- Kč  

 - jednorázové nenávratné příspěvky obcím - kompenzační bonus COVID v celkové  

 výši 193.746,51 Kč (8.189,47+147.753,27+37.803,27)  

 - finanční příspěvek od MZE na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 91.  

 580,- Kč  

 - Plzeňský kraj - příspěvek les - 167.984 Kč + 89.133,- Kč  

 - JSDH - dotace na zásah (UZ 14004) ve výši 39.838 Kč  

 - vyúčtování voleb do Parlamentu ČR ve výši 40.700,- Kč  

 - dar p. Kroták na vybudování vodovodního hřadu - 100.000,- Kč  

 - dotace oplocenky - 96,971,- Kč  

 - rozpouštění dotací - 805.196,04  

A.I.2.      Nárůst spotřeby energie byl v roce 2021 způsoben zejména investiční akcí -                46          463 792,58 Kč

 rekonstrukce nového obecního úřadu a dále celkovým nárůstem cen energií.  

A.I.8.      Opravy a údržba obecního majetku byly vykázány na účtu 511 a náklady byly                 72          720 905,69 Kč

 vynaloženy zejména na opravu hřbitova a čištění vodního toku v části obce  

 Koryta.  
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

       E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

       E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

Ostatní fondy

       F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Položka

Číslo Název

G.I.   Počáteční stav fondu k 1.1.                                                            864 038,16

G.II.  Tvorba fondu                                                                           512 090,74

    1.  Přebytky hospodaření z minulých let

    2.  Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

    3.  Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních  fondů                 432 009,84

    4.  Ostatní tvorba fondu                                                                    80 080,90

 Čerpání fondu                                G.III.          80 041,00                                    

 Konečný stav fondu                           G.IV.       1 296 087,90                                    
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

Stavby

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

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Stavby                                       G.         90 823 183,37     99 758 139,03     30 829 086,00    130 587 225,03

 Bytové domy a bytové jednotky                G.1.          469 567,10        462 643,10        435 913,00        898 556,10

 Budovy pro služby obyvatelstvu               G.2.       28 185 077,26     32 175 395,26      5 198 231,00     37 373 626,26

 Jiné nebytové domy a nebytové jednotky       G.3.        1 239 928,00      1 219 924,00        380 076,00      1 600 000,00

 Komunikace a veřejné osvětlení               G.4.       23 239 715,86     22 658 855,86      6 594 834,00     29 253 689,86

 Jiné inženýrské sítě                         G.5.       34 050 288,38     38 064 072,56     16 560 120,00     54 624 192,56

 Ostatní stavby                               G.6.        3 638 606,77      5 177 248,25      1 659 912,00      6 837 160,25
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

Pozemky

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

Číslo

položky Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

 Pozemky                                      H.         10 691 746,21     10 686 456,82                       10 686 456,82

 Stavební pozemkyH.1.  

 Lesní pozemky                                H.2.        6 513 865,01      6 513 426,32                        6 513 426,32

 Zahrady, pastviny, louky, rybníky            H.3.        3 276 403,09      3 276 403,09                        3 276 403,09

 Zastavěná plocha                             H.4.          498 311,43        498 311,43                          498 311,43

 Ostatní pozemky                              H.5.          403 166,68        398 315,98                          398 315,98
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

I.     Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                                          4 960,53

I.1.   Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.   Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                                                  4 960,53
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Příloha

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2022 21:49:21

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontaktní osoba: Gaboríková Jaroslava, obecbezdekov@seznam.cz, 376312822

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

Číslo

položky
Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ MINULÉ

J.     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                                                            56 164,65

J.1.   Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.   Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                                                    56 164,65

Podpisový záznam:
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Údaje o poskytnutých garancích

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2022 20:35:18

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:

Mgr. Jaroslava Gaboríková, ucetnibezdekov@seznam.cz, 376312822

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

     IČO  pohledávkyzajištěnéHodnota  

     účetní     Datumní jednotky -Název účet

  jednotky -  úrokjistinacelkemposkytnutítelevěři

  věřitele     garance  

       1   6b6a652 

 Celková výšev daném roceručitelemVýše plnění  

     IČO Druhplnění   Datum 

     účetní dluhovéhoručitelem od   plněníní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíúrokjistinacelkemručitelemníkadluž

   dlužníka  garance   v daném roce  

      3 1098b8a874 

 

      t ručeníPředmě

11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

     IČO  pohledávkyzajištěnéHodnota  

     účetní     Datumní jednotky -Název účet

  jednotky -  úrokjistinacelkemposkytnutítelevěři

  věřitele     garance  

       1   6b6a652 

 Celková výšev daném roceručitelemVýše plnění  

     IČO Druhplnění   Datum 

     účetní dluhovéhoručitelem od   plněníní jednotky -Název účet

  jednotky - nástrojeposkytnutíúrokjistinacelkemručitelemníkadluž

   dlužníka  garance   v daném roce  

      3 1098b8a874 

 

      t ručeníPředmě

11

Podpisový záznam:
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2022 20:35:32

Název účetní jednotky:  Obec Bezděkov

Sídlo:  Bezděkov 7

       339 01 Klatovy

 územní samosprávný celekPrávní forma:

IČO : 00255220

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:

Mgr. Jaroslava Gaboríková, ucetnibezdekov@seznam.cz, 376312822

  Základní        údaje

fázeStavební   Dodavatel  

    Datum 

   Projekt RokRokIČOnázevjméno neboObchodní firma,uzavřeníDruh

ukončenízahájení    smlouvyprojektu

      1 7654 32

  majetkuna pořízenívynaloženéVýdajeOcenění

      pořizovaného

   Projekt  Celkemt-1t-2t-3t-4majetku dle

      smlouvy

      1  1312111098

      stupnostPlatby za do

v tom: v tom: v tom:   

Výdaje na Výdaje na Výdaje na   

   Projekt pořízenít-2pořízenít-3pořízenít-4KonecPočátek

majetku majetku majetku   

      1 2120191817161514

 zadavateleplněníplatby       aDalší stupnostPlatby za do

     Výdaje nav tom: 

     pořízeníVýdaje na 

   Projekt Celkemt-1t-2t-3t-4majetkupořízenít-1

     celkemmajetku 

      1 2928272625242322

Podpisový záznam:
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