
Pdloha k vyhlášce é. 383 /2013 Sb.

Formuláo pro paedkládání údajů z účetnictví o vi cech vydaných podle zákona ě. 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o zmi ni ni kterých zákonů (zákon o

majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve zni ni nálezu Ústavního soudu,

vyhlášeného pod ě. 177/2013 Sb.

Údaje za rok

ODDÍL 1: IDENTIFIKAĚNÍ ÚDAJE POVINNÉ OSOBY

Název: Státní statek Kucím, státní podnik v likvidaci IĚO 00212989

Ulice, č.p./č.o.

Obec Kudm PSÉ 664 34

ODDÍL z; ĚLENÍ NÍ VYDANÝCH vi cí

0002891 95931
pc; P5G3tI201B-CMZE
Znwid.: 13.02.2015 14:01

Přílohy: o

Počet listů: 2

Gádek
, v . „ _ * ,

Ocení ni (Kč) Počet

„
Nazev polozky a jeji elem ni

e“

Pai Paed
1 Kč

. . ,

poaizem vyoazenim
1 2 3 4 5

1 Dlouhodobý hmotný nemovitý majetek 43.480 43.480 l

2 Pozernkv (z zúdku 1) 43.480 43.480 1

3 Stavebni pozemky
4

__

Lesní pozemky
5 Ě Zahrady, pastviny, louky
6 Š Rybníky a další vodní plochy
7 Zastaví ná plocha
S Ostatní pozemkv 43.480 43.480 l

9 Stavb (z tzádku l)

10 Bytové domy a b tové jednotky
] 1 Budovy pro služby obyvatelstvu

12
\��q���q��#5�,

Jiné neb tové domy a nebytovéjednotky

O

13 N Komunikace a veuejné osvitlení

14 Jiné inženýrské síti

15 Ostatni stavby
Nemovité kulturní památky, kromi

16 církevních staveb

17 z Eádku Církevní stavby
15 Technické zhodnocení nemovité

18 kulturní památky a církevní stavby
oceni né 1 Ke

Ostatni dlouhodobý hmotný nemovitý majetek (z
19 zadku 1)
20 Dlouhodobý hmotný movitý majetek X

21 Kultumí paedmi ty (z rzádku 20)

22
Samostatné movité vi ci a soubory movitých vi cí

(kroml souboru movitých vi cí z aidku 2 l)

23 Majetek neuvedený v radku 21 a 22

24 Ostatni majetek výše neuvedený

93351201 B-MZE



ODDÍL 3: DoPLoÚJící ÚDAJE

„Žídek Druh pozemku nebo stavby Katastrální území Přím"
e. eislo

1 2 3

Stavební pozemk

Lesní pozemky

Zahrady, pastviny, louky

Rvbníkv a další vodní plochy

Zastaví na plocha

Ostatní pozemky Poedklaštetí 182/5

Bytové domv a bytovéjednotky

Budovy pro služby obyvatelstvu

Jiné nebytové domy a neb tovéjednotk '

Komunikace a veoejné osví tlení

Jiné inženýrské siti

Ostatní stavby - nemovité kulturní památky, kromi církevních

staveb

Ostatní stavby - církevní stavby

ODDÍL 4: ÚDAJE o VYHOTOVENÍ FORMULÁGE

Kontaktní údaje osoby odpoví dne za správnost uvedených údajů

Jméno a prijmeni E-maíl Telefon

Datum vyhotovení formulace 23.1.2018 Podpis

Poznámky k vyplňování formuláoe:

Formuláa se vyplouje vždy plném rozsahu. Neexistuje-li duvod pro vyplní ní položek (aídkú) nebo údaju

vjcdnotlivých sloupcích, uvede se kod „X3

K oddílu 2

Strukturalizace vi cí ve sloupci l vychází predevším zěleniní, které je použito vpfáloze účetní závirky podle
ustanovení š 45 odst. l písm. g) a h) vyhlášky e. 410/2009 Sb„ kterou se provádijí nl která ustanovení zakona e. 563/1991

Sb., o účetníctví, ve zni ní pozdijších predpisu, pro ni které vybrané úéetníjednotky, ve zni ní pozdijších predpisu,

Údaje týkající se oceniní jsou prioritní uvadi ny ve výši zavedení poedmltného majetku do účetnictví. S ohledem

na skutečnost, že nl které druhy majetku jsou oceňovány ve výši l Ke, uvádí se toto oceni ní rovni ž ve fomiuláá.

Pri oceni ní uvádí ném ve sloupcích 2, 3 a 4 se postupuje takto:

a) ve sloupci 2 se oceni ní ve výši 1 Kč uvádí pouze u ví cí takto oceňovaných podle 5 25 odst. l písm. k) zákona e. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve zni ní pozdijších pmdpisů; v pdpadi vi cí, které byly u povinné osoby součástí souboru, jenž byl
ocenin ve výši 1 Ke, se uvede 1 K'e u každévl cí,

b) ve sloupci 3 sejako oceni ní uvede potizovací cena nebo reprodukční podzovací cena, popa oceni ní vlastními náklady,

c) ve sloupci 4 se v pdpadi vi cí, které byly DdpíSOVány, uvede oceni ní uvedené ve sloupci 3 snížené o uplatní ne' oprávky

účtované do doby poed vymzením.
V prípadi nemovitého majetku je ke každému parcelnímu číslu peíiaazována číslice „l“. Součet ti chto čísel

vjednotlivych eádcích formuláoe je uvádin ve sloupci 5.



K oddílu 3

V rámci jednotlivých (lmhu pozemku nebo staveb se každá vydaná ví c uvádí samostatní najednotlivých oťxdcích.

Proto povinné osoby uvádíjí v položce „Ozidek e.“ čísla jdoucí chronologicky za sebou tak, aby bylo mďmé identifikovat

tento majetek podle parcelního čísla ve tvaru zlomku. Údaje uvádiné na jednotlivých oidcích jsou prioritní vykazovány na

základí parcelního čísla, tzn., že najednotlivých aídcích jsou vždy uvádí ny jednotlivé druhy majetku, a to podle stanoveného

členi ní. Ve sloupci „Hadek .
e uvádí na postupná čís ná mda 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 eísla v čitateli a zeísla

poddí lení vejmenovateli.




