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Příloha k vyhlášce č. 383/2013 Sb.

Formulář pro předkládání údajů z účetnictví o věcechvydaných podle zákona č. 428/2012 Sb.,

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změněněkterýchzákonů (zákon o

majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve zněnínálezu Ústavního soudu,

vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.

Údaje za rok

ODDÍL 1: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POVINNÉ OSOBY

Název IČO

Ulice, č.p./č.o.

Obec PSČ

ODDÍL 2: ČLENĚNÍVYDANÝCH VĚCÍ

Řádek
, v . " v v ,

Ocenění (Kč) Počet

„
Nazev polozky a _]e_]1 clenem

“

1 Kč
Při Před

ořízení řazením

1 2 3 4

l Dlouhodob' hmotn' nemovi
'

ma'etek

2 Pozemky (z řádku l)
3 Stavební ozemk

4
__

Lesní ozemk

5 „Ě Zahrad
,

astvin
,

louk

6 +3 R bník a další vodní loch

7 Zastavěná locha

8 Ostatní ozemk

9 Stavby (z řádku l)

10 B tové dom a b ové edno

ll Budo ro služby ob atelstvu

-o-
Jiné nebytové domy a neb ové ednotky

12 €

13 :; Komunikace a veřejné osvětlení

14 Jiné inžen 'rské sítě

15 Ostatní stavby
Nemovité kulturní památky, kromě

16 církevních staveb

17 z řádku Církevní stavby
15 Technické zhodnocení nemovité

18 kulturní památky a církevní stavby
oceněné l Kč

Ostatní dlouhodobý hmotný nemovitý majetek (z
19 řádku l)
20 Dlouhodob' hmotn' movi

'

ma'etek

21 Kulturní ředměty (z řádku 20)

22
Samostatné movité věcí a soubory movitých věcí

kromě souboru movi
'

ch věcíz řádku 21

23 Maetek neuveden
'

v řádku 21 a 22

24 Ostatní majetek výše neuvedený

2012"
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ODDÍL 3; DOPLNUJÍCÍ ÚDAJE

Račdek Druh pozemku nebo stavby Katastrální území Pačlšlegnl

3
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734355 Vššvď 4006 lac
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ICKÝ A ZKUŠEBNÍ

STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Prosecká 811/76
,

Prosek. 190 00 Praha 9

IČO: 000156 9, DIČ: CZ00015679

Stavební ozemk

Lesní pozemky

Zahrad
,

astvin
,
lou

Rybníky a další vodní plochy

Zastavěná locha

Ostatní oze

B ové domy a bytové jednotk

Budo pro služby obyvatelstvu

Jiné neb ové dom a neb ové edno

Komunikace a veřené osvětlení

Jiné inženýrské sítě

Ostatní stavby - nemovité kulturní památky, kroměcírkevních

staveb

Ostatní stavby - církevní stavb

ODDÍL 4; ÚDAJE o VYHOTOVENÍ FORMULÁŘE

Kontaktní údaje osoby odpovědnéza správnost uvedených údajů

Jméno a příjmení E-mail Telefon

Datum vyhotovení formuláře Podpis

Poznámky k vyplňování formuláře:

Formulář se vyplňuje vždy vplném rozsahu. Neexistuje-li důvod pro vyplnění položek (řádků) nebo údajů

v jednotlivých sloupcích, uvede se kód „x“.

K oddílu 2

Strukturalizace věcí ve sloupci 1 vychází především z členění, které je použito vpříloze účetní závěrky podle
ustanovení © 45 odst. l písm. g) a h) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů, pro některévybrané účetní jednotky, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Údaje týkající se ocenění jsou prioritně uváděny ve výši zavedení předmětného majetku do účetnictví. S ohledem

na skutečnost, že některé druhy majetku jsou oceňovány ve výši 1 Kč, uvádí se toto ocenění rovněž ve formuláři.

Při ocenění uváděnémve sloupcích 2, 3 a 4 se postupuje takto:

a) ve sloupci 2 se oceněníve výši 1 Kč uvádí pouze u věcí takto oceňovaných podle š 25 odst. ] písm. k) zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; v případě věci, které byly u povinné osoby součástí souboru, jenž byl
oceněnve výši 1 Kč, se uvede l Kč u každé věci,

b) ve sloupci 3 se jako ocenění uvede pořizovací cena nebo reprodukční pořizovací cena, popř. ocenění vlastními náklady,

c) ve sloupci 4 se v případě věcí, které byly odpisovaný, uvede ocenění uvedené ve sloupci 3 snížené o uplatněné oprávky

účtované do doby před vyřazením.

V případě nemovitého majetku je ke každému parcelnímu číslu přiřazována číslice „1“. Součet těchto čísel

v jednotlivých řádcích formuláře je uváděnve sloupci 5.

1 2 —[l2- 2019
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K oddílu 3

V rámci jednotlivých druhů pozemků nebo staveb se každá vydaná věc uvádí samostatně na jednotlivých řádcích.

Proto povinné osoby uvádějí v položce „Řádek č.“ čísla jdoucí chronologicky za sebou tak, aby bylo možné identifikovat

tento majetek podle parcelního čísla ve tvaru zlomku. Udaje uváděné na jednotlivých řádcích jsou prioritně vykazovány na

základěparcelního čísla, tzn., že na jednotlivých řádcích jsou vždy uváděnyjednotlivé druhy majetku, a to podle stanoveného
členění.Ve sloupci „Řádek č.“ je uváděnapostupná číselná řada od čísla l.

.
Ve sloupci 2 se uvádí kód katastrálního území a název katastrálního území.

Ve sloupci 3 se uvádí parcelní číslo ve tvaru zlomku, který se skládá zkmenového čísla včitateli a zčísla

podděleníve jmenovateli.



Identifikátor Podíl

Katastrální území: 781355 Věžná

List vlastnictví: 55

A Vlastník, jiný oprávněný

Nezměněnýstav

Vlastnické právo

Římskokatolická farnost Věžná, Mariánské náměstí 84 63257882

39494 Černovice

Zápisy V této části LV beze změn
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E

Omezení vlastnického práva

Jiné zápisy

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Bl Jiná prá va

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov

U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov

Vyrozumění

o provedeném vkladu do katastru nemovitostí

ve věci sp. zn. V-260/2018-304

Na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Vysočinu,

Katastrální pracoviště Pelhřimov, byl v řízení vedeném pod sp. zn. V-260/2018-304 proveden
vklad do katastru nemovitostí.

Vklad byl proveden dne 07.02.2018, a to s právními účinky k 17.01.2018.

Vklad byl proveden podle listinyzbohoda o narovnání

Výpis provedených změn

zrušený stav — rušené úda'e

Nový stav —

Nezměněný stav - evidované nezměněné údaje

Katastrální území: 781355 Věžná

List Vlastnictví: 33

A Vúastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl

Nezměněnýstav

Vlastnické právo

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., 00015679

Prosecká 811/76a, Prosek, 19000 Praha 9

Zápisy V této části LV beze změn.

B Akmovitosti

Pozemky
Parcela

Výměra[m2] Druh pozemku

zrušený stav

1006 8315 ostatní locha

1009 15460 ostatní locha

Ostatní zápisy V této části LV beze změn

0OOO0O01—001

nově evidované údaje



1006 8315 ostatní plocha

1009 15460 ostatní plocha

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

Omezení vlastnického práva

Jiné zápisy

Ostatní zápisy v této části LV beze změn.

Výměra [m2] Druh pozemku

B Akmovitosti

Pozemky
Parcela

RČ/IČO:Pro —.

_

Dohoda o narovnání ze dne 05.01.2018. Právní účinky zápisu ke dni 17.01.2018. Zápis

proveden dne 07.02.2018.

V-260/2018-304

Římskokatolická farnost Věžná, Mariánské náměstí 84, 39494 63257882

Cernovice
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Případné další zápisy nebo související zápisy beze změn

Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov

Podpis, razítko:

Nový stav

B1 Jiná práva

Nový stav


