
Licence: 01 EZ ( 

PŘÍLOHA 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 

(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) 

Období: 12 / 2017

ICO: 00288012 

Název: Obec Bílovice-Lutotín 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Údaje o organizaci 

Bílovice 39 

Bílovice-Lutotín 

798 41 Kostelec na Hané 

identifikační číslo 00288012 

Právnická osoba právní forma 

zřizovatel Na základě zákona o obcích 

Kontaktni údaje 

telefon 

fax 

e-mail

WWW stránky

588002265 

obec.lutotin@seznam.cz 

www.bilovice-lutotin.cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Věra Reichstadterová 

Podpisový záznam osoby odpovědné I/' 
za správnost údajů t/ · /bu-ad

<

�/ 7 
Okamžik sestavení {datum, čas): 08.02.2018, 13h 3m47s 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky 

( 

Bílovice 39 

Bílovice-Lutotín 

798 41 Kostelec na Hané 

Správa obce 

Obec 
Bílovice - Lutotin 

okres ?rostě101 1 

Statutární zástupce 

Ing. Miroslav Hochvald 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

ÚREONí DESKA

DATUM VYVtŠENf: 0- �-oWjJ 
SŇATO DNE: 
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K. D�.Flňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Oc=>plňující infonnace k poskytnutým garancím jednorázovým 

-- - - - ---- � � -- -�

K.2. Oc=>plňující infonnace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k �plněni: 

tis/o Pc:>známka 
sloupce 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

/C je identifíkatnf tfslo osoby (tlselný kód k jednoznatné identifikaci subjektu), které ji bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem, Obchodnlm rejstffkem nebo tivnostenským úfadem. ft by mé/o být unikátnl. V tomto sloupci uvede úretnl 
j& c:::,lnotka IC osoby (útetnl jednotky), v jej/! prospéch byla garance poskytnuta. 

/1/ ..#Jii zev nebo obchod ni jméno útetnl jednotky, v jejíž prospéch byla garance poskytnuta. Název pfedstavuje označen{, pod kterým útetnl jednotka provozuje svoji /!innosl Obchodnlm jménem útetnl jednotky zapsané do obchodnlho rejstflku 
j& <>bchodn f firma. 

tC _je identifíkatnf tis/o osoby (tlselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem, Obchodnlm rejslflkem nebo t.ivnostenským úfadem. ft by mé/o být unikátnl. V tomto sloupci uvede útetnl 
j&c:::,/notka IC ú<!etnl jednotky (útetnl jednotky), za jejlž závazek byla garance poskytnuta. 

/1/ � zev nebo obchod ni jméno útetnl jednotky, za jejlž závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje oznatenl, pod kterým útetnl jednotka provozuje svoji činnost. Obchodnlm jménem útetnl jednotky zapsáné do obchodního rejstfíku 
j& <Jbchodn I firma. 

0-c:, tumem poskytnuti garance se rozumí jej/ zachyceni v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmlnéného závazku se rozum/ den poskytnuti plsemného prohlášeni rutitele véfiteli o rutenl za závazky dlužnlka vůči véfiteli (vtetné podpisu avalL 
sn-,énky), není-li dohodnuto jinak, podpisu zárutnl listiny, schváleni zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 

V_ý-...$e zajištěné pohledávky k aktuálnlmu éi posledn/mu rozvahovému dni. 

D�n a méslc útetnlho obdob/, za které je sestavována útetnl závérka, a v némž došlo k plnénl vyplývajlcímu z garance. Plnénlm se rozum/ realizace garance, neboli úplné ti tástetné pfevzetl dluhu za původnlho dlužnlka z titulu 
pc,.:skytnuté garance, neboť dlužnlk není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

C.a- stka uhrazené pohledávky z titulu rutenf ti záruky v útetnfm obdob/, za které je sestavována podrozvaha. 

Se> llhm dosavadnlch plnénl (úhrad realizovaných rutitelem) z titulu konkrétnlho rutenl ti záruky. 

ú<::etnl jednotka uvede tis/o dle nás/edujlc/ho výttu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvé,y, návratné finantnl výpomoci, 2 - Dluhové cenné papl,y (vtetné smének),3 - Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobé závazky. 
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A.4. Informace podle_§ 7 odst. S z�kona o stavu účtú v knize podrozvahových účtů

Číslo 
polotky Název položky 
P .I. Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

3. Vyfazené pohledávky

4. Vyřazené závazky

5. Ostatní majetek 

P.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni transferů

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 

__ 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 

P.111. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

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

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

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů ---
P.IV. Další podmíněné pohledávky 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených dani 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

1 O. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízení 

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze �oudních sporů, správních řízení a jiných řízení 

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

( 

PodrozvahoV'ý
E _ -�

ůčet 

901 

902 

905 

906 

909 

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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ÚČETNI OBDOB! 
BÚNÉ 

---

817 193,00 

18 040,00 

665 258,00 

133 895,00 

854 096,40 

854 096,40 

MINULÉ 
786 8"6,32 

18 040,00 

665 258,00 

103 548,32 
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A.S. lnfomi•ce podle§ 18 odst. 3 pism. b) zákona 
obec není zapsána ve veřejném rejstříku, jedná se ÚSC. 

A.6. lnfomia�e podle§ 19 odst. 6 zákona

( 

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebly zachyceny v účetní závrce. 
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Ucence: D1EZ XCRGUPXA/PYA (01012017 /01<!!_2017) 

E.1. Doplňujicí informace k položkám rozvahy 

K polotce __ �cf informace ___ �---------

A.11 .. 1 Rozvaha - pozemky navýšeni bezúplatný převod Olomoucký kraj silnice Kč 121 090 .- bezúplatný převod 

08.02.2018 13h 3m47s 

Pozemkový fond stavba polní cesta VHO + li.etapa zeleň Lutotín účet 021- ve výši 9 240 250,-,Dále byly vyřazeny 2 domy Lutotín- demolice ve 
výši- 218483,-. 

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

-Cástxa
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C. Do�lňující informactt k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořizení dlouhodobého majetku" 

XCRGUPXAIPYA (01012017101012017) 
-- -

Číslo 

T--
ŮČETNI OBDOB{ 

polotky Náz:ev po/otky 

C.1. Zvýšeni stavu transferu na pofizeni dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C.2. Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 
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BĚtNÉ 

874 096,40 

514 775,50 

MINULÉ 

2 740 475,00 

371 701,87 
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