
Licence: MMOP (mmop O) 

PŘÍLOHA 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 

(v Kč) 

Období: 

IČO: 

12 / 2015 
00300535 

Název: Statutární město Opava 

NS: 00300535 

Sestavená k rozvahovému dni 31 . prosinci 2015 

Sídlo účetni Jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ pošta 

Úda)e o organizaci 

Horní nám. 0/69 

Opava 

74626 Opava 

identifikační číslo 00300535 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktnl údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

magistrát 

1 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Podpisový záznam 

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.03.2016, 11 :53:17 

:/!rt;; 

Statutárnf město Opava 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ pošta 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

Horní nám. 0/69 

Opava 

74626 Opava 

CZ-NACE 751100 

Razítko účetní jednotky 
- -··- --- - -----

XCRGUPUA IPUA2 (11012016 09:57 /201510221755) 
. • ·- .. .. . OOOOALV061R6 

STATUTÁRNÍ iŮSTO OPAVA 
odbor finanční o rozptltOYt 

Hornf nám. 6' 
746 26 

2 

Statutární orgán 

Podpisový záznam ,fr7~ 
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Licence: MMOP (mmop O) 

A.1~-nnforrň'a~i"iiótii1f t~~-,.-~·~:~ti)_ 
Účetní závěrka byla sestavena s předpokladem nepřetržitého pokračování v činnosti. 

A·.2. !~formače pod'lé. § i ·ods.~~-4 zJkmÍa ofxfj 
• ' ' , ' ••' , .. ,, • •', ' . '• • •• . • , ,,• • · .• • , , , ',; ,.,-~ .0,,. ,_,__ • T ' . , , , 

XCRGUPUA I PUA2 (11012016 09:57 I 201510221755) 
. OÓOÓAL V061 R6 

Uspořádání a označení položek Rozvahy a Výkazu zjsku a ztráty a jejich ob~ahové vyn:iezení a způsoby oceňování byly provedeny v souladu s vyhl. č. 410/2009 Sb.ve znění pozdějších změn. Po 
vyhodnocení došlo.k převodu počátečních stavů z SU 942 na SU 915 a z SU 943 na SU 955. Aktualizací vnitřního předpisu k podrozvahovým účtům pak budou změny po inventarizaci. Nově jsou 
pořízeny stavy k SU 992 a 982 podle inventarizací. 

A.3~ lnf9(nlaétfp~lé §fodst:·5·-~-""ó.~~}@T) 
. ' . ' ' .. 

Pro způsob oceňování a účtováni byly použity účetní metody v souladu s vyhl.č. 410/2009 Sb. Kurzové rozdíly jsou účtovány v průběhu roku pevným kurzem ČNB k 1.1. časově se nerozlišuji 
částky do 1 O tis. Kč, pravidelně se opakující platby a případy daného roku kromě dohadů při zařazeni majetku do užívání. Úroky z úvěrů na investiční výdaje jsou provozním nákladem. Peněžní 
fondy jsou účtovány výsledkově. 
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Licence: MMOP (mm()p O) 

A.4. lnfortnáC8 "podle § 7 6dst. _$ zá_í«>~ <>. ~tavir'Qčtu V knize:'J)~br/atl:i>W~fť 'á!i& 

Cís/o 

polo1ky Název polo1ky 
. ·- ·- · .... , __ ....... ·• ··-

P.I. Majetek a závazky účetnl jednotky 
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. Vyřazené pohledávky 

4. Vyfazené závazky 

5. Ostatn i majetek .. _ 

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

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničnich 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 

Podrozv,~hový 

učet 

901 

902 

905 

906 
909 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

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

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uživání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 

P.IV. Další podminěné pohledávky 
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podminěné 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 daní 

7. Krátkodobé podmlněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z pi'ijatých zajištění 

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

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze so~dn_ich 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 predfinancování transferů 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničn ích transferů 

926 

931 

932 

933 

934 

939 

941 

942 

943 

944 

945 

947 
948 

951 

952 

953 
954 

08.03.2016 11 :53:17 Zpracováno systémem GIN/S Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. 

XCRGUPUA I PUA2 (11012016 09:57 I 201510221755) 

. - -
ůCE:TN( OBDOB! 

BĚ2NÉ - ·- .. - ··- - . 

1 572 000 292,28 

2 610 422,21 

29 735 407,92 
10 724 735,06 

1 528 929 727,09 

37 706 901,87 

37 706 901 ,87 

34 033 140,44 

4427 237,00 

29 605 903,44 

73 892 074,64 

- - - - ooooALV061R6 

MINULÉ 
-~ .. .. ·- .. 
1 418 823 978,74 

2 490 705,21 

29 821 346,82 
522 487,00 

1 385 989 439,71 

117 490 328,42 

4 427 237,00 

25 491 298,02 

47 441 448,40 

40 130 345,00 
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Licence: MMOP (mmop O) 

A.4. infortriáte p'c>are § t odšLs_~~~#.:o:stavíi: .ačt,rv liilie. j)o~fož'J~tiov~t~~ ~!o 
Číslo 

položky Název polotky 

5. 
6. 

P.VI. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 
Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 

.. . 

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

P.VII. 

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho pfevzetí z jiných důvodů 

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho pfevzetí z jiných důvodů 

Další podmíněné závazky 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku 

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních pfedpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 
nebo soudní 

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 
nebo soudní 

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních fízení a jiných řízení 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudnl_ch sporů, správních řízení a jiných řízení 

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 

Podrozvahový 
I 

útet. 

955 

956 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

968 

971 

972 

973 

974 

978 

979 

981 

982 

983 

984 

985 

986 

991 

992 

993 

994 

999 

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.03.2016, 11 :53: 17 Podpisový záznam: 

08.03.2016 11:53:17 Zpracováno systémem GIN/S Standard· UCR GORDIC spol. s r. o. 

B1=2NÉ 

XCRGUPUA I PUA2 (11012016 09:57 I 201510221755) 

OOOOALV061 R6 

ŮČETNI OBDOB/ 

MINULÉ 

73 892 074,64 

120 734 707,09 204 146 755,77 
1 757 804,21 35 531 679, 17 

55 362 284,00 90 568 158,00 

199 187,00 1 399187,00 

58 526 730,48 73 379 155,20 

1000000,00 

4 888 701,40 2 268 576,40 
- - ~ - --~ · ·-·-· 

142 283 696,41 159 739 748,36 

17 972 077,90 

567 825,95 

51 800,00 

141 715 870,46 141715870,46 

1 455 749 657,63 t 208 371 958,83 
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Licence: MMOP (mmop o;, XCRGUPUA I PUA2 (1 1012016 09:57 I 201510221755) 
- . OOOOALV061R6 

A.S. Informace podle §.18 odst.1 i)lt1rt t) zákorťá 

Číslo úCE.TNI OBDOB/ 

polotky Název polotky 

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

08.03.201611:53:17 Zpracováno systémem GIN/S Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. 

BÉtNÉ MINULÉ 

3 235 684,00 

1453615,00 
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Licence: MMOP (mmop O) 

A.6. lnfónnace:podie§ 19 ód$L5pt,ll'#~··a)ilkQ~ (TD'n . 
Podmíněné pohledávky a závazky neobsahují hodnoty, které jsou součástí rozpočtu nebo rozpočtového výhledu, dle nové vnitřní směrnice. 

A.7. informace p_-odle.§ 1·9 ocJtit.S ptsl\);bclzikofíaitffii 
.. . ' ' . . -··· .. - ' . ~--' . ' .' . . ... ' .. 

Neuvedeno. 

A.8.. lnfótmace poClle:§~66 ~f s'iml) 
Nevedeno. 

~-- - - .,...,-.~_ ...... . .. ' ·'O ~~ 

A.9. Informace podle § 66 ods_t.' 8 ,-•·!=iXl1 
Nevyskytlo se. 

08.03.2016 11:53:17 Zpracováno systémem GIN/S Standard. UCR GORDIC spol. s r. o. 

XCRGUPUA I PUA2 (11012016 09:57 I 201510221755) 
.. ---- - OOOOAL V061 R6 
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~nce: MMOP (mmop OJ 

B. 

Člslo 

pololky 

B.1. 

B.2. 

B.3. 

8.4. 

Název položky 

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné pfevodem peněžních prostředků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

08.03.201611:53:17 

Syntetický 

ůčet 

364 
364 

364 
364 

Zpracováno systémem GIN/S Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. 

XCRGUPUA I PUA2 (11012016 09:57 / 201510221755) 
. - - OOOOALV061R6 

ůCETNI OBDOB/ 

BĚŽNÉ MINULÉ 
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Licence: MMOP (mmop O) XCRGUPUA I PUA2 (1101201$ 09:57 I 201510221755) 

C. Dopiiiu)fcfrrffOrmacel·JioroW:m f~~h~'~č.C1:.JírlJt,it~ťp{crn6tiy~a~:i.!"tranÁ.réey-·~áj61íiintiiloulioa06~iib''riiiijjtíw" 
:.·. · ... · ·- .: .... · .. ··· ' ·· . .. .. , ... . -.. . . . ,... . . . ' ' ·.-.. .. . • . · ...... . . .•. 

Čislo 

polotky Název položky 

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

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

08.03.2016 11:53:17 Zpracováno systémem GIN/S Standard - UCR GORD/C spol. s r. o. 

ŮČETNf OBDOB{ 

BÉ2NÉ 

107 445 513,07 

15 657 406,94 

OOOOAL V061 R$ 

MINULÉ 

31 944 512,99 

13 640 221,46 
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Licence: MMOP (mmop O) 

D.1. Počet jednofilvych v~ob~ ·m.a}$U<Ú. riebo.$ezilá.ri{fu~_~o in~Jě~tl (č.'f§ló A TEXT) . 

0,00 Nevyskytlo se. 

0;2. c4íl1ovf~měra ·,esnr~h p0%tmióa~•r\1Mp~řó1t.~Ó) 
21483600 

-rf.i Výi~eniřfťc-;ikově ~m~ij -~-~fchpozentků··s'fe~·~rosté~·Vt. ffif ft ~KčÍÍn21a°Sló) 
1224565200 

·0.4: . wrniralesnlch ~mt<c.· t1 tw'lim-pom$tdm oea,ii~m jtnjmzplis~beifí.(Clš[ó) 
21483600 

o·~~-. v9'6-·t>ť't.ni.n"řítsnícií 'p(jienitidil.1'f1~r~~t.ifu:~hjfijm·1ftíý"1 '.iji~&eiqě'fstof 
510168970 

. D.6. PtUmirni 'výie Očěniní Vjrttlry'~ rycfi. potemk.u -~'télJilrií•e~r#lém_ ·očeriW.§íi' jíi19rn: tp6-"c.béňi '(č&.Lól 
23,75 

'ó:i. Kon1Grtf'fkoceninr iišn..rctlJ~.to pnf.miiiF~li~--~~ A--:-~,; 

XCRGUPUA I PUA2 (11012016 09:57 I 201510221755) 
-OOOOAL V061 R6 

0,00 Znalecký posudek o ceně lesních pozemků a les. porostů byl vyhotoven na základě smlouvy o dllo mezi vlastníkem majetku a zhodnotitelem LHP, jako součást vypracování 
nového LHP pro LHC Městské lesy Opava s platností od 1.1 .2008 do 31.12.2017, a to dle vyhl. MFČR č. 3/2008 Sb. , o provedení ustanovení zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

08.03.2016 11:53:17 Zpracaváno systémem GIN/S Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 1 18 



Licence: MMOP (mmop O) 

E/t. Dóplňujfcllnf'°'rmacé f polb~ f@i'a.bf ťrĚfř) 
XCRGUPUA/PUA2 (11012016 09:57 /201510221755) 

OOOOAL V061 R6 

---- .• ;. ·' · . . . .-,., .. _. ___ :'.! .... _ ... ' -.~:.. · ·- .. . .•., 

Kpoloice 

021 

388.389 

341 

337 

441 

0.00 

08.03.2016 11 :53:17 

O.~plflu1/cl rnformace 

V tom nové pořízení sportovní haly-tělocvičny pro ZŠ a MŠ 26.074 tis. Kč, stezky, lávky a kanalizace 8.385 tis. Kč, fotbalové hřiště 4.380 tis. Kč, 
náhon a sedimentační nádrž 12.234 tis. Kč, park 6.498 tis. Kč. Technické zhodnocení víceúčelové haly 28.783 tis. Kč, komunitního centra 10.297 
tis. Kč, komunikace 23.687 tis. Kč, obnova infrastruktury 9.806 tis. Kč. Úbytek převodem na příspěvkovou organizaci sportoviště 3.545 tis. Kč, 
přírodní zahrady MŠ 5.382 tis. Kč. 

Zůstatek aktivního dohadu činí zejména multifinkční sportovní hala 29.227 tis. Kč, víceúčelová hala 23.434 tis. Kč, regenerace parku 5.162 tís. Kč 
a daň z příjmů 24.571 tis. Kč. Zůstatek pasivního dohadu činí také daň z příjmů ve stejné výši a dohad nákladů na nepronajaté bytové a nebytové 
prostory 490 tis. Kč. 

Úhrada daně z příjmů za obec 35.990 tis. Kč byla zúčtována I rozpočtově bez pohybu na bankovním účtu, protože příjem I výdej byl rozpočtován. 

Rozdíl stavu v Rozvaze na Přílohu je v tom, že zůstatek závazku obsahuje také přeplatek na veřejném zdravotním pojištění ve výši 23.329,33 Kč, 
který je přihlášen do konkurzního řízení. Dosud není ukončeno a pohledávku nelze odepsat. 

Zrušena rezerva 10.000 tis. Kč z roku 2014 na náklady spojené s demolicí objektu na základě dodavatelských faktur za provedení prací. 

Zprávy o hospodaření s majetkem jsou součástí závěrečného účtu. 

Zpracováno systémem GIN/S Standard - UCR GORD/C spol. s r. o. 

Částka 

23 329,33 
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Licence: MMOP (mmop OJ XCRGUPUA I PUA2 (11012016 09:57 I 201510221755) 
. - OÓÓOÁLV061R6 

'E.2. Doplň~pcqrifott_!laée k ~ólC>.tkAm YJ..ka.~u· itsku ·attt~ ~ 

K polo:tce Doplfiu)/c1 informace Částka 

549 V tom 33.000 tis . Kč náklad ze zrušení finančního majetku - akciové společnosti , která již byla vymazána z obchodního rejstríku. 

518 V tom dopravní obslužnost 70.660 tis. Kč. 

08.03.2016 11:53:17 Zpracováno systémem GIN/S Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 I 18 



Licence: MMOP (mmop O) 

E.3. DO'přňuJfc(l~fOrmiee k po;loí~~-~:h'fé?~::o pé~lfti,~~}1~x.rj 
K po/otce DoplňuJJcl informace 

0.00 Větší vypovídací schopnost má výkaz Fin 2-12 

08.03.2016 11:53:17 Zpracováno systémem GIN/S Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. 

XCRGUPUA I PUA2 (11012016 09:57 I 201510221755) 
.. . __ OOOOAI.. V061 R6 

tástka 

strana 12 118 



Licence: MMOP (mmop OJ XCRGUf'UA I PUA2 (11012016 09:57 I 201510221755) 

E.4. Dopfňuifcf intOrmace k -potÓfk~fu ~rilifedu·o zmlniaťvl~icfrrlokiiiitiffi -~XT) 
. ... ·-' - ·"' • • • " '.. • • , •• ,. • ,J- • ••• ... ' • · .- •. ~ • • ' • 

K po/otce 

401 

403 

407 

408 

08.03.2016 11 :53:17 

Doplfw11c1 informace 

Snížení o 102.528 tis. Kč je převod transferů spolu s majetkem - přírodní zahrady MŠ, sporotiště pro ZŠ, zateplení a výměna oken na příspěvkové 
organizace. Dále o 3.787 tis. Kč poskytnutý investiční příspěvek PO. Zvýšení o 7.748 tis. Kč bezplatné nabytí pozemků a požádního auta, 28.047 
tis. Kč dary pozemků, 13.234 tis. Kč opravy k pozemkům ve vazbě na údaje katastru nemovitostí. 

Rozdll v Rozvaze na Přílohu ve výši 17.043,60 Kč z důvodu opravy chyby z roku 2014. Jednalo se o změnu investiční dotace na neinvestičn í. 
Investiční transfery byly na multifunkční sportovní areál 28 .390 tis. Kč, víceúčelová hala 23.101 tis. Kč, komunitnl centrum 3.538 tis .Kč. Dále 
revitalizace škol, která byla předána příspěvkovým organizacím. 

Snlžení stavu o 4.258 tis. Kč z důvodu opravy chyby z roku 2012 proti SŮ 408. Ostatní zvýšení stavu o 35.105 t is. Kč je z důvodu zrušení 
přecenění a odpisu majetku z účtu 069 na základě výmazu dvou a.s. z rejstříku (likvidace). Do roku 2010 nebyly vedeny na SŮ 069, ale sníženo 
ocenění proti účtu 407 (dříve 907). 

V tom předpis pohledávky na úhradu části nákladů na demolici objektu formou příspěvku, patřící do roku 2014. Snížení stavu o nevyúčtované 
služby nájemníkům do roku 2014, opravy chyb. 
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

óstatnlton'd'y =-~~1,ainošiii~~ky 

Člslo Název 

G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

G.11. Tvorba fondu 

1. Přebytky hospodaření z minulých let 

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

Polo:tka 

3. Převody prostredků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 

4. Ostatní tvorba fondu 

G.111. čerpání fondu 

G.IV. Konečný stav fondu 
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BĚŽNÉ ŮČETNí OBDOBÍ 

38 202 476,49 

6 340 022,32 

100 000,00 

6 199 000,00 

41 022,32 

5 117 174,50 

39 425 324,31 
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G. Dop~oJri"rtnfórmacik po~&:~,itJl'.~iS.UiV~(;~~iáiU t~~faý 

Č(s/o 

polot ky Nazev polo:tky 

G. Stavby 
G.1. Bytové domy a bytové jednotky 

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 

G.5. Jiné inženýrské sitě 

G.6. Ostatní stavby 

H. Oo~UbijlcÍintO:řmacé i pólolct~~~~~1 .. ~~~t. '.~§z\Ú~tva~y 

Číslo 

položky N,tltl"I polatí."t 

H. 
H.1 . 

H.2. 

H.3. 

H.4. 

H.5. 

Pozemky 
Stavební pozemky 

Lesní pozemky 

Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

Zastavěná plocha 

Ostatní pozemky 

ÚČETN/ OBDOB/ 

BĚŽNÉ 
.. ------- - - ---- ~----- -

BRUTTO KOREKCE 

3 920 061 090,78 1 487 679 195,59 

282199435,16 108 302 987,00 

988 774 583,23 366 495 093,97 

333 253 516,94 90 168 572,81 

I 237 894 296,42 460 126 241,77 

551 051 223,80 226 845 957,48 

526 888 035,23 235 740 342,56 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 
- - - ·-· BĚŽNÉ 

BRUTTO KOREKCE 

3 392 507 159,07 

893 217152,06 

579 294 884,89 

1 819 745 925,21 

100 249 196,91 
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I 

I --· ···-, 
NETT0 1 

2 432 381 895,19 

173 896 448,16 

622 279 489,26 

243 084 944, 13 

777 768 054,65 

324 205 266,32 

291 147 692,67 

--1 
NETTO j 

3 392 507 159,07 

893 217 152,06 

579 294 884,89 

1 819 745 925,21 

100 249 196,91 

MINULÉ 

2 395 318 783,59 

143 497 293,23 

638 022 951,41 

218 125 275,07 

769 140 951 ,93 

335 038 770,52 

291 493 541 ,43 

MINULÉ 

3 354 342 018,11 

893 217 152,06 

580 546 042,69 

1 781 782 411,45 

98 796411 ,91 
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t Dopfflu;ifcTrnrorma~e .ipoU;t~,w~~n3i:·iJMcliWi'1>~@~iť't'i,lin'*·~~~tť ®~i.i'!,Ístfo a #Í'.At)I 
........ OOÓOALV061R6 

Číslo ŮČETNÍ OBDOBÍ 

položky Název položky -- ··- ·- --··--• -·---- ---- . ---·-·----------
1. Náklady z pi'ecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

J. boplrtUJitf tntormace"t pc,:l~cé'~IJ~t4~ Wnosy. :t pte'p~1Jft réin,otfl\ottrioU)Uh~·kli~:ítsi<if ~.ítríty 

čisto 

položky Název položky 

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

08.03.2016 11:53:1 7 Zpracováno systémem GIN/S Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. 

BÉLNÉ 

BÉLNÉ 

525 380,38 

525 380,38 

ŮČETNÍ OBDOB[ 

2 844 511,30 

2 844 511,30 

MINULÉ 

MINULÉ 

6 887184,42 

6 887 184,42 

10 664 550,54 

1 O 664 550,54 
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-i<: ·-· . .......~.- .·........-----.,.-.-.-... . ...-:---:~ ..-;-";,-..........--

Doplňujfcí hlformace k J)Oskylbtity.nf garanc.fm 
. . .. . - ···-- - . . 

K1 . Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplněni: 

Cislo Poznámka 
sloupce 

1 IC je identifikační číslo osoby (tlselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo pfidéleno Ceským statistickým úřadem. Obchodnlm 

rejstfíkem nebo tivnostenským úfadem. IC by mé/o být unikátnl. V tomto sloupci uvede útetnl jednotka IC osoby (útetnl jednotky), v jejít 

prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno účetnl jednotky, v jejít prospěch byla garance poskytnuta. Název pfedstavuje označení, pod kterým účetní Jednotka 

provozuje svoji činnost. Obchodním jménem útetnl jednotky zapsané do obchodního rejstfíku je obchodnl firma. 

3 IC je identifikatnl č/slo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním 

rejstflkem nebo tivnostenským útadem. JC by mé/o být unikátní. V tomto sloupci uvede ůčetnl jednotka tC útetnl jednotky (útetnl jednotky), za 

jejíž závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodnl jméno útetnl jednotky, za jejlt závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označeni, pod kterým útetnl jednotka 

provozuje svoji činnost. Obchodnlm jménem útetnl jednotky zapsáné do obchodnfho rejstflku je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnutí garance se rozum/ jej/ zachycení v podrozvaze. Okamtikem vzniku podm lněného závazku se rozumí den poskytnuti plsemného 

proh/á.šenl ručitele veříteli o rutenl za závazky dlutnlka vůči véfiteli (včetně podpisu avalu směnky), nenl-li dohodnuto jinak. podpisu záruční 

listiny, schválen/ zákona o poskytnutí záruky Ceskou republikou. 

6 Vý.še zaji$téné pohledávky k aktuálnlmu čí posledn/mu rozvahovému dni. 

7 Den a méslc účetnlho období, za které je sestavována účetnl závěrka. a v némt do~lo k plnénl vyplývajlcímu z garance. Plnénlm se rozumí realizace 

garance, neboli úplné ti částečné pfevzetí dluhu za původnlho dlutnlka z titulu poskytnuté garance, neboť dltdnlk nenl schopen splatit 

pohledávku vznikou rutile/i z realizace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu ručenl ti záruky v útetn/m obdob/, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadnlch plněni (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního rutenl ti záruky. 

10 ůtetnljednotka uvede tis/o dle následujíc/ho výttu: 

1 • Půjčky (zápůjčky), úvéry, návratné finanční výpomoci. 2 • Dluhové cenné papíry (vtetné smének), 3 • Pfijaté vklady a depozita, 

4 • Ostatní dlouhodobé závazky. 
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L oopiá!l)1cffutormaee 6p~of~'kli~rúiarthe·ť$tví v~l~li!~Q ,-t.~W,utfrortitb~~~rU 

Poznámky k vyplněn/: 

Čisto sloupce Poznámka 

1 Číslo a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku vefejnych zakázek. 

2 Podle charakteru služeb, které jsou pfedmétem vefejné zakázky, uvede útetni jednotka odpovídající písmenné označeni z následujíc/ho vyčtu: 

A - Dopravnl infrastruktura, B - Vzdělávání a souvisej/c/ s/utby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální slutby, 

E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 

6 at 7 Předpokládaný nebo skutečny rok zahájeni a rok ukončeni stavby, pokud je stavba součásti pfedmětné vefejné zakázky. 

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pafizen í majetku v jednotlivých letech. 

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výší ad uzavfeni smlouvy. 

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončeni plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 

Hl, 18, 20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuji tak zvanou servisní sloiku, úhradu nákladů na paflzenl majetku, 

úhradu nákladů na externl dluhové financováni a další. 

17, 19,21,23 

24 

25 at 29 

lnvesti(;ni složka platby za dostupnost, neboli vydaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 

Celkové výdaje na pofízení majetku v platbách za dostupnost. 

Další plněni zadavatele v souvislosti s projektem (napfíklad nákup pozemků, úvěr poskytnuty dodavateli a dalšl). 

* Konec sestavy * 
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