
Licence· DHSS 

ROZVAHA- BILANCE 
pifspěvkové organizace 

(v Kč, s presností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 
IČO: 00318574 
Název: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, přispěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 
ulice, č.p. 

obec 

rsc. pošta 

Údaje o organizaci 

Nádražni okruh 27 

Opava 

74601 

identifikační číslo 00318574 

právní forma ŮSC 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 
telefon 

fax 

e-mail 

WIMI stránky 

Statutárn~ město Opava 

553114005 

553 711206 

okpb@opava.cz 

www.okpb.cz 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSC. pošta 

Předmět podnikáni 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky 

Statutární zástupce 

Nádražni okruh 27 

Opava 

74601 

XCRGURXA I RYA (17032014101012012) 

/ 

Osoba odpovědná za účeln[cťvi 

Valentová Zuzana 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů /Jt~/t ._/ 

Mgr. Zuzana Bornová 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu -~ 

Okamžik sestaveni (datum, čas): 16.02.2015, 9h10m44s 

11W2.201t 911 10m44s Zptaoováno systémem UCR® GORDIC® spol. :. 1: o. strana 116 



l.it:enc6: DH99 

Clslo 

polo1ky Námv poloV:y 

AKTIVA CELKEM 

A. Stálé aktiva 

i. Dlouhodobý nehmotný majetek 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vyvoje 
2. Software 
3. Ocenitelná práva 

4. Povolenky na emisu a preferenční limity 

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

6. Ostalni dlouhodobý nehmotný majetek 

7. Nedokonooný dlouhodobý nehmotný majetek 

Syntetický. 

ů6at ; Stvtto 

57 417 439,31 

55 377 ooo!o.s 
1 678 007,90 

1 304276,00 

373 731,90 

6. Uspofádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého nehmotného majetku 

012 
013 
014 

015 

018 
019 
041 

044 

051 
035 

9. Posl:ytnuté zálohy na d~ouhodobý nehmotný majetek 

10. Dlouhodobý nehmotný_male~l<_ určeni k prodeji 

ll. Dlouhodobý hmotný majetak 

1. Pozemky 

2. Kulluml pfedměly 

3. Stavby 

~. Samostatné hmotné muvité věci a soubory hmotných movit)'ch věci 

5. Pě5tilelské cellly trvalých pnrost(l 

6. Drobný dlouhodobý hmotr.ý majetek 

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

8. Nedokončený dlouhodobý hmottlý majewk 

9. Uspoiádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého hmotného majelf..:u 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

11. Dlouhodobý hmotný maj~tek určený k p~deji 

lit. Dlouhodobý frnančnf majetek 

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujldm vlivem 

2. Majetkové účasti v osobách l! podstatným vlivem 

3. Dluhové cenné paplty držené do splatnosti 

5. Termínované vklady d[ouhodobé 

6. Ostatnl dlouhodobý finanč!'l majetek 

IV. Dlouhodobé pohledávky 
1. Poskytnuté návratné linančnf 11jpomod dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledá·Jky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

16.02.2015 9h10m44s 

031 
032 
021 

022 
025 
026 
029 

042 

045 

052 
036 

061 
062 
063 
068 

069 

462 
464 

465 

53 698 992,15 

142 000,00 
38 831 880,62 
8 99ó 072,50 

5 729039,03 

Zpracnváno systémem uc:Re GORDiOO ~>p~:l. ~ 1: o. 

Obdob( 

Séfné 

Korel<oe 

50 372 126,73 

50 372126,73 

1070 395,90 

696664,00 

373 731 ,90 

49 301 730,83 

37 665 820,00 
5906871,80 

5729039,03 

XCRGURXAIRYA (17032014 1 01012012) . - · -- ... 

Netto. 

7045312,58 

5 004 873,32 

607612,00 

607 612,00 

4 397 261,l2 

142 000,00 

1166060.62 

3 089200,70 

Minuli 

6 836491,06 

4 02~. ~9! 711-
687 259,00 

687 259,00 

3 336150,70 

142 000,00 

3 1941 50,70 

sttana 216 



Licence: Dli99 

Cl!sJt) 

polotky Nftzev polotlcy 

5. Dlouhodobé pohledávky z nflstrojťl spolulinancovanyd\ ze zahraničí 

6 . Ostalni dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

. -
B. Dbé:&lá aktiva 

I. Zásoby 
1. Pofizeni materiálu 

2. Materiál na skladě 

3. Materiál na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastni výroby 

6. Výrobky 

7. Poffzeni zboti 

8. Zllo!i na skladě 

9. Zbožl na cestě 

10. O~tni zásoby 

ll. Krátkodobé polli~Miávky 

ť . Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté záfohy 

5. Jiné pohledávky z hlavni f.lnnosti 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 
9. Pohledávky za zaměstnanci' 

1 O. Sociálni zabezpečeni 

11 . Zdravotnl pojištěni 

12. DUchodové spofenl 

1:!. Oarh přijm.:. 

14. Jiné pffmé daně 

15. Dal\ z pfldané hodnoty 

16. Jiné daně a poplatky 

1?. Pohledévky za vybranými ústrednlmi vlédnlmi institucemi 

18. Pohledávky za vybranými místními vládnlmi institucemi 
27. Krátl<.cdobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných m za hranič! 

28. KráU(Odobé poskytnuté záfohy na transfery 

29. Náklady pfi~Uch období 

30. Pfijmy pffštich obdob! 

31. Dohadně účty aktivnl 

32. Osi:atní krátkodobé pohledávky -· .. _ -· -
16.01.20Hi 9h10m44s 

r ··· 

Syntetieř.ý : 
út.eť 

468 

469 
471 

111 

112 

119 

121 

122 

123 

131 

132 

138 

139 

311 

314 

315 

316 

335 

336 
337 

338 

341 
342 
343 
344 

346 
348 
371 

373 

381 

385 
388 
3n 

Brutto 

~ 040 ~39.26. 
23 808,00 

23 608,00 

171 546,00 
73838,00 

97 708.00 

Z{lracováno~m lJCRf)GORDIC®spol.:t t. IJ. 

Sěfné 

.. 
Obdob/ 

Korekce 

XCR_GURXA I ~~Jl.(! 70320141 01012012} 

Netto 

2040439,26 

23808,00 

23808,00 

171 546,00 
73 838,00 

97708,00 

Wnu/j 

~ 

~ 813~~.36 
29 411,00 

29411,00 

220079,00 
89615,00 

130464,00 

strana 316 



I..Jcenc« Dtm - - ----- - ------ - ----· --- XCRGURXA I RYA f11032014101ot21J12j_ - ------- -------. J~~==~~== -------- Obdobl - - --

S)<(;(OO'cf(j f .. --- ---~ :t 
11W.! Bndl. KQm.(liS Notto 

llltwlf er., 
polofky Nlzev po/<>lJiy 

... Kriltkodobt finantnf ~ 1845>086,26 1 846016,2& 2613581,30 
1. Majetkovt cenně papfry k obdloclové11f 251 
2. Dluhové cenM paplry k obchodovinl 253 
3. Jlm~ c:enn6 papfry 256 
4. Terml1101(8n6 vklady krátkodobé 244 <403262,68 403 262,68 5G1336,58 
5. Jiné běžné účty 245 
9. etin~ aeec 241 1 188 533,29 1 188 533,2.9 1 821479,49 

10. Btiný llčet FKSP 243 34851,29 34 851,29 23013,29 
15. Ceniny 263 130680,00 130680,00 156681,00 
16. Penlze na cestě- 262 
17. Pol<ladna 261 &7 758,00 87758,00 61 0&1 ,00 

_______ ,. ________ __ ···----------------------- ---- ------ · -- --- - ---·--- ·--·- - - - - -- ·-- --------- ·--- --.. - -----· ··-- -
1S.02.201S 9h10fflof44 'Zpnlcovat10 ~'8tlltlló!m IJCR8 ~ apol. t! r. Cl. stnlnlJ 4/IS 



tJcence· OHPO - --·-- -··-· .. - - .. - - ··· --- - - .. ·-------· ··XC'!!!_I~_I!!_~ .l1~4101012ť!~~ 
Ct:sio ... _ _ ·--

~~ ...... ·-==---==~=~~~ . ·-·-···· ·-· --· ·-=~~:~ 
poloZky Náztw polotky ll6et: BMtl6 MiiiM 

PASIVA CELKEM 7045312,58 8 836 491,06 
- ---- ·-· - -- - --- -- -- - · ·---··--- - - ·- · -·--- - - - ·-- ------ ·· ___ . ..,...,.._ ____ , 

....... ~-~ ...... ~----· - · - ·---~---- ------------~- .. ···-·-·--------------- ·-···--------···--··-----· --·----~------------- •.. ···---- --·---- ----·---- .... ... . 
~~~stni~Jl~'---- _ 

I. Jminl ú6etnl j«<notl.-y a upravujfcl polotky 
1. Jmlinl úOotnl jednotky 

3. Transfery na porfzenl dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdlly 

5. ocenovacf rozdlly pfi prvotnlm použiti metody 
6. Jiné ooeňovacf roz.dlly 
7. Opravy minulých obdob! 

···.i. - F:OfidY ~i·iedn~· 

1. Fond odměn 

2. Fond kultumlch a sodélnlch potteb 
3. Rezervnf fund tvofený ze zlepleného výsledku holpodafenl 

4. Rezervnl fond z ostatnlch titulů 

.. -~ ~ond rep~u~?t m~~-· i~~čn!f~~ _ __ . ---··- - - ·-
ni. W.ledek. hospodal'enl 

1 . Výsledek hospoda7enl bělného llčetnlho obdOb! 
2. Výstedek hospoclafenl ve sc:hvalovadm flzenl 
3. Výsledek hospodal'enl pfedchézeijclch úěetnfch obdobf 

_o_._c~~ 
I. RuelYy 

- 1: ~~8fVy 
U. Dlou~ závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 
2. Plijaié návratné finančnl výpomoci dlouhodobé 
4. Dlouhodobé ptijaté zAfohy 
7. Olouhodobé zavazky z nástrojU spolufinancovanýCh ze zahraničl 
8. Ostatnf dlouhodobé závazky 

. __ J.:. !?f~.~_Prijatá dlo~y '.I!~!'.~-_ _ _ 
tll. Kr4tkodob6 závazky 

1. Kraatodobé ŮWry 
4. Jiné kritkodob6 půja(y 
5. Dcdevat.elé 
7. KrtikOdobé plijaté zélotly 
9. Piiiaté návratné finanenl výpomoci krétkodobé 

1&.02.2D1 6 91110rn44s 

401 
403 
405 
406 
407 
408 

5183218,65 
4984841,71 
4870288,31 

114 553,48 

818 376,86 
411 105122,00 
412 ~5 586,29 
413 321 251,31 
414 
416 435 817,26 ---- - ~ ------- -~~-~---- ~ .. 

431 
432 

441 

451 

452 
455 
458 
459 
472 

281 
289 

- . - · -- 1162_~~~ 

1162093,93 

321 1 15 030,93 
324 
326 

- -- .. - --- · - ·- ··----- .. ~~-- ---·· ------ -
lpr.Jcov(lno sysMmem UCRe GORDICe spal. s r. G. 

____ s &98 ~?_.!6_ 
4018399,00 
3888824,69 

t27 574,31 

'\ 581138,3ú 
105722,00 
23013,29 

321251,31 

~ - ~~1~~!~ 

1 -~~~3,71! 

'11 238453,70 

31-4 827,70 

shana516 
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Lic6nc6: Dh~9 

ClsJo 

polcll<y Nf.ZfYV poiotky 

10. Zaměstnanci 

11. Jiné závazky vůčl zaměs\r.ancťlm 

12. Sociální zabezpečem 

13. Zdravotní poji~tění 

14. Důchodové sporeni 

15. Dan z pl'ljmů 

16. Jiné pflmé daně 

17. Daň z pií:lané hodnoty 

13. Jiné daně a poplatky 

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládni Instituce 

20. Zá.v32.ky k vybraným ústředním vládním instilucim 

21. Závazky k vybraným místním vládním institucim 

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranit! 

34. Krátkodobé pňjaté zálohy na transfery 

35. Výdaje pfíštích obdcl:i 

36. Výnosy ptíštich období 

37. Dohadné ůčty pastvnl 

38. Ostatr::r krátkodobé závazky 

1f>.02.20f5 9h10m44s 

Syntetický; 

úcet 

331 
333 
336 

337 
338 

341 

342 

343 

344 
345 

347 

349 

37:! 

37<4 

383 
384 

389 
378 

• Konec sestavy • 

Obdobf 

86tn6 

393 871,00 

235 290,00 

101 122,00 

1 065,00 

68 ?~3.00 

74 948,00 

172 054,00 

Zpracovéno systémem IJCR® GORDfC® spol. ~ r. c. 

M/nul(l 

400504,00 

285567,00 

57 73~,00 

73 37&,00 

106 445,00 

XCRGURXA IRY A (17032014 /Of012012i 

strallll616 



UC6r.ce: DH99 )(CF<'r;!.U.V.?0. ~ ~~li. !_0601_~!!:!~.! ~!_01_2_!1!3! 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
přfspévkové organizace 

(v Kč, s pfesností na dvě desetinná mista) 

Období: 1212014 

IČO: 00318574 

N~e~: ____ . Knih~"!l':!. ~~~i! l:!~!~f:IČ~ v_ c:l.!?!"~.! p!í~~"!c~"~ -~!~~~~~-~~ _ .. --·-- __ . ___ ---------·· -------·-······ 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Stťllv u;·:fl', r;! jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Udaje o organizaci 

Nádražní okruh 27 

Opava 

74601 

identifikační číslo 0031857'4 

právní fonna ÚSC 

zřizovatel Statutární město Opava 

l',ontaktn! údaje 

telefon 

rax 
e-mail 

W/W'-1 stránky 

553 714 005 

553 711 206 

okpb@opava.cz 

www.okpb.cz 

Miste podnikáni 

ulie<-J, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikáni 

hlavni činnost 

veťllejši činnost 

CZ-NACE 

Razít ko ůčetni jednotky 

Nádražní okruh 27 

Opava 

74601 

r-···-·· -------·--·-·· ------·------
1 

Statutárni zástupce 

~~ ~------~-----1 

GHt.•f:,;o: odpovědná za iJčetnictví 

Valentová Zuzana 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údaJů 

-1\.{ L.. ~lt :_,I· ' -- -- .I Mgr. Zuzana B~movč\ 

Podpisový záznam statutámlho 
orgánu I 

'------ -·. . ,-/. .•. ~ 
"=~~ 

.. - ·- . --

Oitamžik sestaveni (datum, čas): 16.02.2015, 9h 7m47s 

. ·- - · - · --~- ,_ - , ,._."",,,,.,.,, ... ,~. ·· . ~,. ... -... ·- ·· ··-·- · ·---·-
16.02.20:5 9h 7m47s Zpracováno systémem UCR® GúRDIC® spol. s r. o, strana 114 



LícFnce: DH99 

Číslo 

položky Název položky 

.A. _____ !!á.k~~~y_~~t_!(am - ·---- __ _ 
.. . -~ "' . ' ' . . ..... .. .._ "- · · ·~ ...... " 

. _ . .!: ... !"_!k_I~'!Y ~ t:tn.~o!!l ·-··· _ _ . 
1. Spotfeba materiálu 

2. Spotfeba energie 

3. Spotřeba f.•;)•ch n~sklc:dovatcfnýcll dodávek 

4. Prodané th'lži 

5. Aktivace ~louhodol>ého majetku 

6. Aktivace GMžnéhC majetku 

7. Zrněná sta\'U zásob vlastni vyroby 

8. Opravy a udržováni 

9. Ces~ovné 
10. Náklady na reprezentaci 

11. Aktivace vnítroorganlzačnich služeb 

12. Ostatní služby 

13. Mzdové náklady 

1<:. Zákcnné sociálni pOJištěni 

15. Ji:-~é soclál:·,: pojištění 

16. Zál;onné soc:ální náklady 

17. jiné soCiální náklady 

18. Daň silnlčnl 

19. Dar\ z nemovitosli 

20. J,né dar.ě a poplat~-y 

22. Smi(.:vní pokuty a úroky z prodleni 

23. J!,lé pokuty a penále 

24. Dar; a jiná bezůpla!!;á pi~dánl 

25. Prodaný matená! 

26. Manka a ~k.ody 

'27. Tvorllc: fondů 

26. Odpisy dlouhodobého r.l:!jetku 

29. Pro:i:mý dlouhodobý nehmotr.~· majatek 

30. PrOóaný d!ouhodobý hmotný majetek 

31. Prodané pozemky 

32. Tvorba a zúčtovaní ;e;o;erv 

33. Tvorba a zúčtován• opravných i>olo1:ek 

34. Náklady z vyřo~zcných pohlé-·:lávek 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

l f .02.2015 Sh 7m47s 

Syntebc~y , 

~et; 

501 

502 
503 
504 

506 

507 
508 

511 

fi1Z 

513 

516 

518 

521 

524 

525 
527 
528 

531 

532 

538 
541 

542 

543 

544 
547 

548 

551 

552 

553 

554 

555 
556 

557 

558 

XCRGUV-<AIVYA (0~ 1 ~014/01012012) . . 
. . • .,. _ __ _ _ ___ _____ ___ ___ ____ ~ , .. _l_ · - ---- • • - -- ·- · · - -· ~ ... .. 

. •. --~~~~b.!. . ·--------· · -· ____ 

1
! · ·- - -.. - . __ ·- -- - · !".!_nu_~_obd'!!:l ··- ··-· __ . ··---

i{I~•·,-J č'mnost HosptX!ář.skl> annost ti!a\';.; ČlflllM/ Hcspodá~l:á anno.st 
I 1 

1 ~ lll4 l-44,96 

~~ -~~-~.!..~-
2 753 488.33 

630 912,73 

58 122.00 
24 133.00 

fl 610,00 

81S 450,10 

7 601 771 ,00 

2 562 781.00 

2~ 106,00 

3Bil !>31,00 

E:1?. 511 ,00 

643 622.40 

17412 042,39 

! 7 4.!_2 042!3.!.. 
2 785 584,48 

1 657 549,60 

138 988.10 

20 316,00 

10 428,00 

986420,82 

7 716456,00 

2 573134,00 

2 1 191,00 

330 056,00 

538 475,00 

601 208,99 

Zpracováno systt!mem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 21 4 



Ucen~: DN~fl .... .... xg~~-~Y.?~~~~ .. ~!3~.!4 1 f?!{}1~p1 ~~ 

Čí $Jo 
- -- --- ·------ -····-··. ··- --· ___ l ___ _ __ ··- -·--------------

_ ___ ___;B:c.f.t:.::..:..nt: cl:tfoflí MinoU obdobl 

pololky lt(IZilll polotky Hlavni ánnasl - ·- ---;;.~;-dď;;;i[-;;·;~ ·---... Hlavni čmnost Hospodáfska 6nnost 

~t 3 4 

36. Ostatní náklady z činnosti 549 61 276,40 ~2 234,40 

- - ---- ----- ··--·--- --· ···· -- ------· 
_ _ 11_. _.flnaněnl nákta~-------·-· ···· - - ·- -- ---- - · ----- ---······--- ---- ---· ·- -~--- ·- --- -- ----------------- ___ - ---····------ - ··- - - - ··-··- -- ------· 

1. Prodané cenné paplry a podíly 

2. ůroky 
3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z prece!""\ť:n! realnou hodnotou 

~- Ostalnllinančnl náklady 

------- ---· ·-- ------
111. Náklady na ~·ansflll) 

1. t·~aklady vyl:lraných úslfednich v!Act;1ICh instituci na lfMsfery 

2. l~ákfujy vyoraných mistnich llfádnich instituci na transfery 

561 

562 

563 

564 
569 

571 

572 

__ ~ Oaň z pij'!!!_ _____ ____ _______ _________ -······-- ·-- ---· ---·- _ ··----·-----___ ----- --- ---- - -
1. Daň z príjmú 5!>~ 

______ 2~ __ '?od.~t~~-odv~j~~~-z_p~!imů __ _ · ·-- - ····· - - ··- --------· ______ 595 _ __ ___ . ___ ·---·- . 

~---..Yi..~_y~elkeni ------------- ---------·--------------___!_6~344,tls_ ... .. 

--------- --·- -------

·- - -- ------ ·--- - ---- -

17:"412 042,39 

I. 
····- ·--· ---- --· ···----·-···------------- ---- ----·-------------- ----· 602 -·---- - - ---- -·--·- - - -V:jMuy l člnnG&tl -----··---

1. V'foosy l pr~<~ja llfastnfch výrobků 

2. V'}tnosy z prodeje služeb 

-----(:á, .. . ·- - ·-· --~ 466 397,37 

I 237 440,70 

175 186,30 

_ _ _ _:_i .::,86:..;4_ 653,40 

I 264 166.80 

548 757,50 3. VS'llosy z pronajmu 

4. \lý.losy z prodaného zboží 
8. Jiné ..Yncsy l:: llfastnich yYkonú 
9. SmluVIli pokuty a úroky z procleni 

10. Jiné ~uty a penč!lle 

11 . Výnosy z vyrazených pohledávek 

12. Výnosy z prodeje materi;11u 

13. Výnosy z prodeje d~:Jhodobého nehmOtného majetku 

14. Výncsy z prodeje dlouhodobého hmotného maíetku kromě pozemku 

15. Wncsy z prooeje pozemku 

16. čerpáni r.-.n:!ů 
17, Ostatnl yS•nosy z činnosti 

603 

604 
609 
641 
642 
643 
644 

645 
646 
647 
648 

649 
53 470,37 

300,00 

45 585,10 

26144,00 

------ ---------------- -- -- -------- -- - --·· ·-·-·- ·-·--····--------· ---- - · 
_ _ll_. _Finančn! 1/ýn<l!IY._ ____ _________________ _ __ _ _ _ 

1, Výnosy z P"Cdeje cenných paplrú a podílů 

2. úroky 

15.02.2015 ~h 7m47s 

1926,76 ------· 1379,22 
661 

662 1 926,76 

Zpracovino systémtm UCR® GORDfC® SpOl. s r. o. 

1 379.29 

siTana 314 



Ucanco. OH!19 

•• ·-· ···u -- -- ~-

Č{SJ.~ 

p:.ioi.l.;· Nazev polo:tky 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z preceněnf r~álhou ho<Jnoí.cu 
6 . Ostatní finančnl výnosy 

.. .. ...... - .. ..... _____ _ .. -----· ------·--·- --~- - ---- . -------
__ 1'!: _, _'!'ynos~ ~al'!5fe_r~ ... _ . .. ... . __ -·--··· 

1 Výnosy vybraných ústredních Vládních instituci z1 13nsferťl 
2. Vý~osy vybraných rnistnlch Vf:\dn:ch insthuci z transferu 

c ... _Výsledek_!!_~~~;,ře"!i_ . _ ·- ·- . 
1. Výsledek hospoda7enl p7ed zdaněním 

2. Výsledek hospodarení běžného účetního obdobl 

I ó. 02 2015 9h 7m47s 

XCRGUVX'AIVYA (0~12014/07012.01Z) 

Syn!ebcky· 

účel , 

l 

.... _____ .. ___ :_ '8ě~~-oi,~~-=·-~·:. ·=_·_~ : _____ I~~=~=-· --... __ M.!!!_~r6_;.~~!~. ~ -~--- .:.· .. 
HIRvfll CinntlSt Hospodáf$ká tmnost j rllavnl činnost Hospodáf$k4 čmnc:sl 

663 
664 

669 

· -- - ~- ···--- ~- - --·-··· ------ ------- --· -- ----- - ~- -

671 

672 

_1~ -~1~- 1?.~~~1. -- - - -

14 816 020.83 

• Konec ses!a~ " 

Zpracov8M ~ys:<'·m6m UCR® GORDIC'i! spol. s r , o 

2' t :] 

----···--· .. ····---- - - -. -- .. -~--

15 ~~-6 ~9,70 

15 526 009,70 

stn?na 4/4 



Ucence: DH99 

PŘÍLOHA . 
pflspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 121 2014 

IČO: 00318574 

- NáZev: ·-··· ~!~~!na P.~-~r~. ~~z.~u.če .!5>P~~ě.! ~ři_sp_ě!~~vá ~rgan~ac;:~ 

Sestavena k rozvahovému dnl31. prosinci 2014 

Sícllc. ůécrlm jednotky 

ulice. é.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Ůdaje c;; ll:·r;::. nizaci 

Nádražnl okruh 27 

Opava 

74601 

idGntlfikační číslo 00318574 

právol !r;nna ÚSC 

zřizovatel Statutárnl město Opava 

Kontaktm údaJ(: 

telefon 

fax 

e-mail 

W/IN'J stránky 

553 714 005 

553 711 2.06 

okpb@op~va.cz 

www.okpb.cz 

Osoba odpovědná z.a učetnictví 

VaiG~ltová Zuzana 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost úciajů l- --~·-- -~-~ 

• .( -li- ·, .. " .-_. 

O~amžík sestaveni (datum, čas): 16.02.2015, 9h21m54s 

16.02.2015 ;JJ21m54s 

M•sto pouolkáni 

ulice, č.p. 

obec 

Nádražní okruh 27 

Opava 

PSČ, pošta 

Ptet.!mět podnikáni 

hlavni činnost 

v=rilejsí činnost 

CZ-NACE 

Statutarní zástupce 

74601 

Mgr. Zuzana BomovA 

Podpisový záznam statutámího 
orgánu 

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r . o. 

' 

.~C:F<9.UP?:A. (ťYA f2f!O~~t4 1~0J2.01~)_ 

..... --

s!rZf!a 1120 



Llcenc.Y. DH99 XCRGUPXA IPYA (20032014 /050320'14) 

A.1. Informace podla § 7 odst. 3 :zákona 
llčetnf j(;cbotka nemá informace;, '.l torn, že by byl porušen princip nepřatržilého trvání. Také nemá informace o skutečnosti, které by znamenal~' ulwnčení jej i čtnnosti. 

A.2. lnformar.e rwdlu § 7 (..'tist, 4 zákona 
Ctsahové vymezeni :-~ěkterýéh položek účetních pci:Jž,,f( bylo r,1ezir.:>čně zmt-nčr.0 dík~· aplík;;.ci vyhlášky č.410/2::09 Sb. Bylo provedeno technické zhodnoceni k budově M~stského domu kultury 
P. Bezr..1če v Opavě- nav~·šení od~isů v mě-s. ~ 2/2014- ~chváleno zřizovatelem. 

A.3. lnformac~ podle § 7 odst. 5 zákona 
Gcetni jednotka účtuje n0 zál<laďě schváieni zřizovatele vr:. zjednodušeném ;oz:sahu. U~21r.íctv! !r:. ZJ1 1'3CGI!~•Vé'"lú t1čet~; ~ je:dDoiJ<ou v ~rogramu Gor·dic. Danové prizm~:itl\ dani z přlj:·,;w ptávnických 
osob zpracová\'á !r.g. Jrři Ture řl- da!1ový poradce ev. č. 00001480. Dlé 640209a2Ti. Uč<:.l!1 l j~ár.otl(~ pr•:Jvddi odpi~·.w8r.! na zái lade oapisové!1o plánu schvélenét1o zřizr.va!elem prost.l'edr. ictvím 
rovnot'l)~rnýc."l měsíčních odpisů.Orga:>i<.ace ůétu;e o z?.~oaách zp[:sobem B hla l~etlC.t ro}:u jsou pi'ev<rd~ ny 2:ZEt<;ťty 112 účet- M~teri31 11a sklade. Mr>1Griábvó zásoby jsou pofizovány za ceny s 
DPH. U&,tr.i jed:ootka ča~cvě rozlišuje náklady a 't)'nvsy, které jsou :jčtcv<iny v oiJ:i:::b: s nimž věcně s::.tNI!>eji, krcr.1E: pi·lp<.dů , které se pravide:né opal; ují (pfeďp~a\;1é časo;:>isú , pojištěni služeb. 
at~te., teleť. pcplatkú hrazených ir.kasem z běžného ůčlu orgar. (zace.E:~crgie (elektřma, plyn, teplo) jsoc.: :Jttovi :<l' poc l~ ::.á!o i:oV'jc h faktur a vyúčtovávány na konci roku v rámci dohadných po'ožek. 
Organizace neprovadl vedlejší hospodářskou činnost 

16,02 201~ 9i>21m54s :Zpr~=ováno S}'Sfsmem U CR® GORDJC•i; ! p:>l "' 1. <>. strana 2 I 20 



Licence· DH99 XCH.GUPXA I F'YA (ZOOnOt41 05032?1~) 

··-· --~- ___ ........ ... ___ ..... ,_ .. __ --- -------·- -··- ····· -- ------------ --- - -···· ····· . - .. -· ·----- -- -----

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu učtů v knize podrozvahových účtů 

ť:islo 

pol?!_':~' . .• ~~-bZ?~ JJ<i!O':'.!t •• . • _ ........ ·- . ... .. 
P .1. Majetek a záv~ky účetní jednot ky 

1 . .iiny drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodoby hmotný majetek 

3. O~tatniJ~j!ltek 
PJI. Vyřazené pohledávky a závazky 

~ . Vyrazené pohledávky 

2. VY.řazené z~va~y 
F-.111. Podmlněoé pohledávky z dův<>ůu užíváni majetku Jínou osobou 

1. !<r&:kooobé pcdrnir.ěné pohledávky z důvodu úplatného užfvání majetku jinou osobou 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledáVky z cúvodu úplélného •JŽÍ\'~ni majetku jinou osobou 

3. Králkodťt)é podmi,;ěné 1:.:1t.ted~vi•Y 1. dúvcn!.l u1:í\'~nl mojetkv jinou osobou na základě smiOUIIY o výpůjčct. 

4. Dlot.:hodcbé pc.érníněné pchle<:ávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou na základě smlouvy o výp•Jjčce 
5. Kratkodo!Jé podn~íněné pohledjvh)' z důvodu užíváni majetl<u jinou osobou z jinych důvodů 

6. _!:llot..ho(jobé podmíněné _pohledávky z ~_flvo<!u už~vi.roí ma.i~ll-,1~ jinou oscbcu z jintch ď(Nod•i 

P.IV. Další podmlniné pohledávky 

1. l<rtJtkodobé podmlněné pohledáVky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé pcdi11íněné pchlejávl;y ze s1~;luv o prodeji dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné pohledáVky z jinýct. smluv 

4. Dlouhodobé podrníněr:é poh!r;::lávl,y z jiných smluv 

5. Krátkodoté podminčné po~ied:h1(y z nástrojů spolufinancovaných;;·(; zahraničí 

6. Dlouhodobé p~d:nfněrié pot:!edávl;y z ilástrojů spolufinancovanych ze zahraničí 

7. Krátkodol:é podmíněné pohledáVky ze vzlahu I; ji'1ýrt: zdrojům 

6. Dlouhodcl;ó podmlněné pohl~:dávr.y ze vz.l.~hu k jiným z<1rojům 

9. Krátkodobé podmíněné ůhracty p;;t,ladá'<ek z p1ljatých zají~!~ nf 

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohleoávek 'plii•·~~ch zaj;Hěni 

11. Krátkodobé podmíněné po'l!Mt.vl~y ze f.Oucinidl sporů, správních řízen! a jinycl· ;r;:E::n: 
12. f?lo~~od~~po_?r:~lněné pohledávky z~ ~cudnlcl'! sporú, správnlr.h r!z:eni ajiných fízeni 

P.\'1. Podm in6nó zá\'<U.ky z c!ůvodfJ užlvár.í cr.Jho rnajatku 

1. Krátkodobé podmlněné závc.<.l;'f z opcrathmlho l<.tsin~u 

2. Dlouhodobé podmfněné z~vazk)' z operativnl!lo leas:r.g·u 

3. Krátkodobé podmíněné záva:<.ky z finančn !ho !•~asingu 

4. Dlouhodobé podmfněné závazey z fir.a:lčnlho lca!.iogu 

5. Krátkodobé podr:iněné t.ávaJ:t;y z důvoou u~:vánr cizih•J '\1aje·!ku na záldadé smlouvy o výpůjčce 

6. D!ouhodobé pc.dmíněné závazl,y z důvo:lu ulívání cizfl'lo majetku na z?.~ l ;;d~ sm!ou~)' c v~•půfC.:<: 

7. Krátkodobé podmíněné záva<:!{y z důvodu ulfváni cizího majetku nebo jeho pfevzetr z jiných důvodů 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky 2: dúvodu užlvánl cizího majetku nebo jeho prevzetl z jiných důvodů 

Podroz~a/;,~F~~~~=--:= ~:~~~·~-~~=~~~C-~-~~o~Q_~i.~-~:_. ··--------·- -· --·-----·-
ú<Jet B~ZNÉ MINUL~ ··--· -·--- - ~· - ---- - ·-- -· · ·· · ···-····------- · · -~--·- ·- ------· - -

·U1 211,32 465 610,82 

901 

902 426 563.32 485 610,82 

903 10648,00 

911 

912 

921 

922 

923 
924 

925 
926 

931 
932 
933 

934 

939 

941 

942 

943 
944 

945 
947 

948 

961 

962 

963 

964 
965 

966 

967 

968 

16.02 2015 91r:irm54s 2pracovano syst~mem UCR® GOROIC® spol. t r. o str2na 3 120 



LJCEnce; DH99 XCRGiJPXA I PY! (2003Z014 I 05032014) 

-------. ···-- ·---·--· ..... -· ---
A.4. lnfnnnace podle§ 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů 

Ctslo 
---. -A;droz~_;:l~- ···· ·-·- -·· · '8/;i:NÉ 

~-••-••- --· -- ._- - · - - •-w-·-·•• --•·--- ~ 

líčf7 Ní OWOBf 

~i~t .JJáz_ev {_)OloH;y ···-·- __ • M/NIJLE 

P.VII. Dalši ~odmínoné záva:z:ky 

1. Krátkodobé podmlněné závazky ze smluv o po1izeni dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky 7.e smluv o porlzeni dlouhodobého majetku 

3. Kratkodobé podminl1né závazl;y z jiných smli~l• 

4. Dlouhodobé r:odmín~né závazky z jin·i'ch ~~~~'""' 

5. Krátkodobé podmírt~né závazl:y z nástrojů spall; financovaných ze za!uaničl 

6. Dlouhodobé r:odmhéné zavazky 1. r.áMrojú spoiLolinancovaných ::té zahraničí 

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplyvaJICÍ z piáv.r.fedp.a da!šl činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní 

8. Dloul1odol>é podmíněné za;~azky vy(llývajiclz p~áv.pfedp.a ::la~!\i činn.moci zákonod,Y';.r..:•mt:. nebo soudní 

S. Krát11ojobé podmíněné zévazty z poskytnutých garanci jednorázových 

10. Dlouhodobé ~-odmíněné zt.·Ja<:ky 2 poskytn;.~tých garanci jednorázových 

11. Krátkodobé pod.ninéné zt.vazl..y ~ posl.ytnutých ~1arar.ca ostatních 

12. Dlouhodobé podrr.iooné zAv~:tzky z poskytnutých gara11.;f ostatnlch 

13. Krátkodobé podmíněné zavazlcy ze soudních sporů. spávnid1 fizenf a jiných řízeni 

.1_4. q_lo_!J~odo_bé potlml_něné ~<!vazkY._ ~~-~-~dn~ spor.l!. -~právi\Jch ~~~! a V."Ý~. ti~eni 
P.VItl. Os.tatní pol:lmlněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

~. Ostat.1í krátk<:ldooa ~odmíl'lěná aktiva 

2. Ostatnt dlouhodobá podmíněna aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 

5. Vyrovnávacl út.et k pcdrozvahovým út;t(·m 

971 

972 

973 

974 

9"1~ 

976 

978 

979 

981 

982 

983 

984 

985 

986 

991 

992 

993 

tlJ~ 

999 

16.02.2015 1Jh21m54s Zpracováno systémem iJCR® GORDIC® spol ~ r. o 
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Ucanc;e · DHS9 XCRGUPX/1/PYA (20Cn014/05032014) 

.......... ._. ... ----~- _ .. .. - ··-- ---~ - -- -~···---- ---.. --·-· - -·~-- ··"'·-~·· ·· -··-- - -
A.5. Informace podle§ 18 odst. 1 písm. c) zákona 

t is/o --- .... __ "_ ........ _. ________________ .... ------ ~-~~--=~---.:·.~ - ~-~~tN'~~~:~~~ ~~t:ji_~/2fiP._~ ! . __ -- .. - -,;,,"Huti' .. --- ·--- -
;x-/oJky Nflza~ polol./<1' 

1. Splatné závazky pojistného na sociálr~lm zabezpečeni a pfispěvku na státní politiku zaměslanosti 

2. Spiatné záva1.ky veřejného zdravot~;iho pojištěni 

3. EVIdované daňové nedoplall:~· u místně prtslušných f;nančnlch orgánú 

16 02 2015 9h21m54s Zpracováno systémem ttCR~. GORDIC® spol • • a 

235 290,00 
t01 i2:i:,OO 

199 716.00 
85 851,00 

st>'gn" 5 1 20 



Ll~encft · D/1ii9 XCRGIJPXA I PYA (20032~14 I 05C32014} 

-- ·-----· --··-···. --· --- ---···--·-·-- - ·- -- -------
A.6. Informace podle§ 19 odst. 5 pism. a} zákona 

Účetní jednotka nemá výz.nalT•né skutečností scuvisejíci s účetní závěr!~ou a finanční situaci účetních jednotek. 

···-· --· ..... .... ---------~~---~--
A.7. hiformace podle§ 19 odst 5 písm. b) zákona 

V orgar:izaci ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné informace o nejistých podmínkách či situacích. 

A.S. lnformaGG podle § 66 odst. 6 

O:gar.lzace v období, za které se sestavuje účetnf závěrka. neprodala ani ner~abyla nemovitost zapisovanou do katastru nemovitostí. 

A.9. lnforma~e podiQ .§ 66 odst. 8 

Organizace má krytý investiční fond. 

11>.02.2015 9h21m54s Zpracováno systémem UCR(~ GORDIC~ spvl 1 '' stra/la 6 / 20 



Licence Drl99 

8. 

Ci~ I;} 

poloHy 

B.t. 

8 .2. 
IU. 
8.4. 

Nézw polotl<y 

Poskytnuti úvě1v zajiSténé zajišťovacím pi'evodem aktiva 

Půjčky <X'n:lych pap1rú zajištěné převodem penéžn[ch proslfedků 

Prodej aktiva se současně ~jednaným zpělnýrr, nakupem 

Nákup a:<tíva se současně sjednaným zpětnym prodejem 

16.02.2015 9h21m54s 

XCRGUPXA I PYA (2003201."1 I 05032014) 

•••• • ~ • •• _. ~ •- ••~ • ·•---~•>< "'"" •• .. ~ .. --.---•·w-.. 
~'j"~iffi.!r~:L) \ 

účet; 

364 
364 
364 

364 

Zpracov~nc ~ystémem UCR® GORDIC® spol • • o 

UCETNI OBDOB{ 

t~.~m'; MINULft 

strana 7120 



Licence DH99 XCRGU~XAIPYA (200320H / 050.12()14) 

C. Doplňující informace k položkám rozvahy .. C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořizenl dloiJhodobého majetku" 

Čislo 

položky 

C.1. 

C.2. 

N'Z&V polOžky 

ZVýšeni stavu transferů na pofízenl dlouhodobeho maJetku za běžné t.!:etni ol:ldobl 

Snlženl stavu transferů na pol'fzení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 

.. , - ---~ - -- ·- - .. ··- -
BIUNÉ 

16.02 201t 9h2tm54~ Zpracováno syst:ir.wm UCR!; GORDIC® spol s r a 

. ~ .. - ~ -... - .. 
tJčETNI OBDOB; 

13020.83 

WKULE 

95000.00 

7 009.70 

strana 8120 



UcefiCfi OH99 XCRG{}PXA f PYA (200:.2014 i 05032014) 

0.1. Počet jednotlivých věci a souborů majetku nebo seznam h:hotť• majl.ltku 

---- ~ --- ··----------

11,2, Celková výmf: ra t(~nfc~1 pc:;;mml(il a lrt!;tnim tJM Ostem 

-- ---- -..... ··-······- ·· 
0.3. Výše ocenění celkové výměry les nich pozemku s lesnim porostem ve výši 57 Kč/m2 

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

0.5. Výše ocenění les nich pozemků s lesnim porostem oceněných j iným způsobem 

0.6. Průměrná vý~e oceněni výměry lesnfch pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

0.7. Komentář k oceněni lesních pozemků jiným způsobem 

16.02.2015 !Jh21m54s Zprocováno sysl&me"'' UCR® GORDIC::® spol . s r. o. strana 9/20 



Uce/ICI.' OH99 XCRGUPXA I PYA (?0032014 J 05032014) 

E.1. Doplňujicí informace k položkám rozvahy 

'5.~~13e ___________ P._o_e!!!_uJic[!!!fO_f!!!~c_~ .. ---------- Cli~tka 

16.02.2015 9h21m51s Zpracováno systémem UCR® GOROIC0 spol s r o str.ma 10 1 20 



Lm<:nce: 0~9 XCRGUPXA I PYA (2003201-41 05032014) 

E.2. Doplňujicí informace k položkám výkazu zisku a ztráty 
~··-··· ····-···. ··~ ---~- - ·- ·- ··- ... - ........ -·· ____ ._ ................. . ,,,. _ ____ __ ",,_ ................ ________ .,_ -~ .... . 

tá$li<6 _f!._p~'?_~C! _______ ___ __ DJPJII!!.i~il_f!,~'!".~~ - - - ·--------· ·-. ·· · - -- -. . ___ ..., ______ .,. ____________ -· ··-·'"·-- .. ---- --·-···-------.....-.-- .. . - ,-.",._ ___________ _.. _______ _ _________ _ 

8.1.2 

8 .1.3. 

8.1.16. 

B.IV.2. 

16.02.2015 9h21m54s 

Výnosy ze služeb organizace (regi~trare. upomínky. poplatky čtenářů) 

Výnosy z pronájmu nebytových prostor. 

Pouí.ílí ~nvestiéniho fondu k posíleni zdrojú určených k financováni údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictvl zřizovatele podle Zákona é. 
250/2000 Sb. §31 odst d). 

Rozpis: dotace zřizovatele (ŮSC) 13 000 000 Kč. dotace z rozpočtu tM;i~ I 791 000 Kč. dotace ze státního rozpočtu (MK ČR) 12 000 Kč, zúčtováni 
trans for podílů souvisejících s odpisováním 13 020.83 Kč 

Zpracoo-ánc systémem OCR~ GORDIC(o) spd. t o 

1 237 440,70 

175186,30 

53 470,37 

14 816 020,83 

stran;, 11/20 



Lico:nce. DH:J9 XCRG!!PXA I PYA (10032014 / 05032014) 

· - ·••· ••~· ·• ··•· •··o-- -w ,., --·• •·• - • •••• '" -••• ••- - · • - •• • -· •·--• •• ••••-••· ·-----~ --· • •-<.,_.., ,...,.,,,,,., ,,. • , , ' • •----

E.3. Dopfňujici infonnace k položkám přehledu o peněžních tocích 

f!.l'!'Eic& _______ __ (k,p!,~'-'lfc!_!!2~nnttee __ ___ _ _ 
Castka ----. - ------------ ·------ ----------- ----- ·- --- -- ---h·----- -------- --------------- . ------

16.01.2015 9h21m54s 
Zpracováno systemem UCRI'il Gt)RDIC® sp<JI. s r. o. stran~- 12 I 20 



LJcence Ol-i99 >!CRGIJP~ I PYA (20032014 11!_5032014) 

- --- ···-··- --·-··- -
1.:.4-. Doplňující infonnace k položkám přehJedu o změnách vlastnfho kapitálu 

!5. ~fot~,. -· ______ _F!!!pll.ujtcl_~nf.E.~~C!!.. .. -- ~-~·- -------- --·--- ... _ .. f!~~!! 

16 ú2.201S 9h21mS4$ Zprac<Joráno $ySiémem UCRW! GOROIC® spoJ r. o strana 13 I 20 



Ucence DH99 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Fond kultumlch a soclálnieh potřeb 

Pololl<a 

Čís/Q N/,2ev 

A.l. Počátečni stav t:mdrJ I; 1 1. - . . ·-· 
A.ll. Tvorba fondu 

1. Z<!lkladni pMěl 
7.. Splátky půjček na bytové .:.eety poskytnutých do l..ance roku 1992 

3. Nahrady škod a pojlslná plněnr cd pojlštovny vztahujíc! se t: majetku porizenému z fondu 
4. Peněžní a jiné da:y určené do fondu 

5. Ostatnl tvorba for.riu - . 
A.lll. čerpání fondu 

1. Půjčlty na bytové účely 

2- StravovMI 

3. X.ekreace 

~. Kuhura, tělovýchova a spc1'• 

5. Sociální výpomocí a půjčky 

6. Poskytnuté peněžnl dary 

7. Úhrada prlllpěvkJ na penzijnl připoji~téni 

S. Úhrada Msti pojistného na soukromé živelní pojlstl)ni 

9. O~!~f!li užili fondu 

A.IV. Kcn~;éný stav fondu 

16.02 201!; 9h21m54s ZprtiCOVtoiG S}'Siémc•t. U CR® GDRDIC® spol. s r o 

.XCRGUPXA ! PYA (20032014105032014) 

e~J.Nt:. ú<':E.mi O:JDOF.I 
2.3 0~3,2~ 
71> 0~7.0C 

76 017,00 

63 444,00 

46 944,00 

16 500.00 

35 586,2S 

5lrana 14 I 20 



LJce.7~~: DH99 XC~~GUPXA 1 PYA (20032014 I 05032014) 

.. .... --. .. _____ -·· ···----·-~-...... -:--.... --- ..... - ... --. ~ -~ .. - ... ------· ·- ----- ·-----...... -... --~------ ... ... -----·-----·"" -
Rezervnl fond- přlspěvkovt organizaco zňzované územnlml samosprávným• cttlky a svazky obcl 

Cislo 
0.1. 

N5xev 

-~~á~&Č!l~ ~~Jl•Jtc::fi::!U ~ 1:1.~. . . ... .. . .. . _ .. _ ..... 
0.11. Tvorba fo nehl 

1. Zlep§ený výsledek hospodateni 

2. h'espotřroované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3. 1-:espotřebované dotace z. mezinárodnlm smluv 

.ti. Penéžnl dary - tíoolc\!é 

5. Peněžní dary - neúčefové 

6. Osta:fli tvorba 
D.lll. . Č~;(;á~í fot;du 

f. Ú')rada zhoršeného výsledku hospodareni 

2. \'Jl)rada eankci 

3. Posíleni invesličnlho f.Jndu se souhlasem zfi...:ovatele 

4. časové pfeklenutl dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

5. Ostatn~ ~l'J~áni 
O.IV. Konočný sta\' fondu 

16.02 2015 9h21m54s 

Po/otka 

Zpracováno systém~m UCR® G:JRDIC® spol. J r_ (I 

BlttNÉ úCETNf OBDOEJ/ 
··-~--- --····-- ........ , .... ___ . 

321 251,~1 

32:1 251,31 

strana 15 /20 



L1cence: nH9S XCRGUPXA I PVA (200~2!J141 050320?4) 

lnvesticnl fond - přispěvkovó organizace zřizované územními samosprávnými ~lky a svaz.ky nbcí 

Čí~Jo. 
F.l. 
F.a. 

Nazev 

J>~§!ti!_Č!'Í ~~~~ fl:_ll~U. ~ ·t, 1.: 
Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisiJ clwhodobého neh1~1::tného a i1mc!ného majetku 

2 Investiční dotace z rozpočt:J z•izovalele 

3. lnvesličnl přfspěvky ze statnich fondů 

4 .. Ve vý~i výnos() 2: prodeje ~>l'ěfEné~.o dlouhodob~ho hmorného majetku 

5. Da1y a pfi~pěvky od jiných subj~!<tú 

6. Ve výti výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví pfispěvkové organizace 

"!. ~tevody z rez!<I"Jn!ll~ !'~!J_rJ~~ 
F.lll. éerpáni ťon.:lu 

Financovánf ii1~estičnich výCajů 

2. Úhrada investi~n ~cl1 .ívérů nel:.c pú:l;ek 

3. Odvod do ro;r.r.očtu zlizovatele 

4. Posílení .:droj~ ':!!:~_1)~<",!1 ~ fir.snc~vání úďrž~y a~pr;;v majetku 
F.IV. Konečný stav fondu 

16.02.2015 9h21m54s 

PtliG1:};-i 

Zpra~m•t;no !ystM;óm UCRii'll GORDIC® s,xH :;. r. :o 

B{:'21~( UéE.i'NI OBCOBI 
~-~- ' --- --~ o•o• •M" O ~ 

~ 1.~ t~'t,7G 

512 511,ll0 

512 511 .00 

i 208 345,!:i0 

32.4 665,00 

830 210,13 

53 470,3? 
435 817,26 

strar.a 16/20 



Licencr.: DH!>S 

··-·· -.... -... ---- ----··---- -
G. Stavby 

tis/o 
polotf<y Název pofožky 

G. Stavby 

G.1. Bytové domy a bytové jednotll.y 

G.2. 

G.3. 

Budovy pro služby obY\Iat~fstvu 

.:iné nebytcvé óomy a ne~ovt jednolty 

G.4. Komunikace a vefejné osvětleni 

G.5. Jiné inženýrské s !tě 
G.6. Ostatní stavby 

... ... '" . - .. --· ,.__ ____ -- -
H. Pozemky 

Clslo 

pofoJky IV6lllV po/Qtky 

H. Pcz~;mky 

H.1. Slavebni pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3 Zahrady, pastviny. louky, rybníky 

H.4. Zastavěná plocha 

H.5. Ostatní pozemKy 

16.02.2015 9h21m5~s 

XG_f!f!UPXA I PYA . (?003201 ~ I 05032?1~J. 

r· .. ..... .. . .. ··- . ···-··· ... -·· . 
t útETNf OBDOB/ 

F-·-. - -~~-==~:=~--------_:_-~i!f~~------- ----~~-----~~~:~=~ -~~:~r-
BRUTTO KOREKCE NETTO! 

MINVI.f; 

38 831 88o,62 37 665 820,00 1166 060,62 

~ll 831 880,62 37 665 820,00 1 166 060,62 

-----· · · -·- ·------~~ 

,-....... , .. _ ---..- ------·-- ·-· ··--··----· ········· 
I uČF.T Ni (lfJOGr:.r 

1·---~:- ~~~~--~:~~--------~--~==-~~ ~!J!!~-- --~- ~ .·.-:: ___ ---~~--:--.~------ ---~-::r ··-- ···-- ---------- i.iiiúí:i 
BRUTTO KOREKCE NETTOi 

Zpl?.cováno SJ•stémem UCR® GORDIC® spol. s ,- u strana 17 120 



I 

LiC<Jnce. DH!I9 XCRG!!PXA I PYA (2003201~1 0 5032014) 

I. Doplňujíci informace k pofožce "A.Il.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

tí~lo . ~~~: .. ~--~----~ - --=-·H _-- -· -. ---__ :. - -~~- .. --- ----J~--:~-~---- ·=-~~~~-~~~f~~ --:--~-~--~~Ě~~-~Ef~-~=-:-~--;;.~ti·---~~=--- --~f~r__Ná~lt:' ~/of~ _ 

I. Náklady 2: přecenóni reáincu hodnotou 

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

12. Osla tni náklady z ~rr.ceněnl reálnou hodnotou 

J. Doplňujici informace k položce "8.11.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

~··· -- -··· ·-.. .. _4 ----~-·-- · .... -~-'- - ·~ 

~~~iil :J ~-~--···--·-~:~~;~~-~--~~~~ ·::?t-~-:~'::::~-:~_:_~:~-~ - -~:~~;~i~- ~--·--------- ---
~!~!Jcy !~~-':v.eo~!kL. .. ---·-- . ------- -· . 
J. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

J .1. \lynosy z prcccnéui reáln::u hoonolol: majetr11 <;rčr.m?ho k prodeji podle § 64 

J.Z. O~lalnf výnosy z pfecenť!ní reálr:ůu hodnotou 

16.02.2i>15 9h21m54s Zpro;cováno systémc:m !!CR® GORDIC® spol 5 r J . srnna 18 1 20 



Licence· DH9S! XCRG_I.ff'>0_1 PYA (?~?,201~ I ~5032014~ 

•••,.•---·•··--·..--w••••- •a•· ~··-,.- ~ •-·•- ·--.,.,. .. • - ·----• .,. ... ,..._.__.,~,,,,.,. , , ,_._, • · ,.._ __ , ---•·-• -·•-·· • - - ·•.,,.._, . - ·•· ••• ·•• r n o._. 

K. Doplňující informace k poskytnutým garancim 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

1<.2. Ooplňujici Informace k poskytnutým garancim ostatním 

Poznámky lc vyplněni: 

Císlo Paz:ntmka 
sloupe~ 

I 

2 

3 

< 

5 

6 

l 

8 

9 

10 

1t je ir:Jantífikační číslo osoby (čiselný kód k jedno•naétlé identil!kilci subjektu). /;/Gr6 ji bylo P•lděteno Cosi<)'.-n stotislic~ym úřadem, Obchodním n>jstfil:em nebo iivnQStenskýmůfadem té by mélo být umkálni V tomlo sloupci uvede oičetM 
jednotka lé osoby (účetní jGdr.clt.rJ. • j:o:j;ž prnqlěch 1>}18 garanCE poskytnuta 

Náz~v nebo obchod.,; jroreno ůóetnf jednotky, v Jejíž pro~p6ch byla garonC6 pcsl.}1n:Jt;;; IJázuv pff:dstt.vuj" ~<nač<;• li, pod ne,ym učelni jedltOika provozuje svoji čir.no$/. ObchocJ,>ím j!nénem uéelnr )"dnotl<y zapsané do obchodního rejstříku 
je obd1ocJní lir. na 
lé je identifikační čisto osoby lči~·etný ktd kjedno:r.naC11e ia•mhfiAaci s;;bjú~lu), kleté ji 1:}1o (lř.diilenn éeským ~INii:lick);m rifčd.rm, Obchodním rejstiikem nebo iívnostenskýmúfadem Jé by mělo být unikátní V lomto slor;pci UV{>de účetní 
jednot~e Jé ůéetni jednolky (učetní J~dno!J<y), za jejíž závazek bylo garanc~ po::l;ytnuia 

Naze'( nf:bO obchod.~i jmtrlfl ůéebJi je<Y.otky. ra jeJíž závazek byfa poskytnuta garance Název představuje označeni, pxi ;.1erým uC.".tni jednotka provozuje svoji Cinnost.ObchOdmm jměnť'm t~čelní j~ónotky zapsáné do obchodního rejsefiJw 
je obc/J:.dní firma 

Datumem pf>Shyfnulí garonce se rowmi jeji zachycen/v podro:veze. 0/;amiikem V1.aiku rxxknfi"!Jného zil1·.~il;u '"'rozumí d.;n r:oskJ•Inull p ísemného protJt;Hení r111!1tele veřilet oruč~:ni rs r<lvs;~J' cfluin ika voičí vúfffeli (vCelnl podpisu &vetu 
směnky), ne!li·li dohodnuto jin;;l<. poct psu zá:tJtni f.sliny, schváiPní zákona c r;o:l<ylnuťi zi.r:JI.y Co~t:ou '"'twtl f•u:J. 

Vyte u.jiiténé pohlecJávkJ' k sktuáfnl:rw či posl~dnirnu re;. v.;hovému dni 

Den a měsíc účetního obócbl. z<> které je $estavována úř:etní ~állélka. a v němí. došlo k plněni vyplývajícímu z garance. Plnimím $B rozumí roalizoc<• garance. nebol. úplneti částečné p!eonetí dluhu <a původního dlužníka z titulu 
posAytnutP. garance, nebo( dlužní~ není sctKJpen splatit pohledávku vznik au ručite~ z roanae<> garnnce 

Cástka uhracend pollh>dáv~y z titulu n.tCení či 1 aruky v {Jéalnlm obdob/, lB které je sestavována podrozvaha 

Souhm dosavadnicll plnéni (úhrad rr!alízovar.ych rué:ttelf:,~J) z :;tu/u konkrélniho ručení či záruky 

Ůčetní jednotf<a uvede číslo dle násk•dujicíhc lf'iř;tu f • P~j&y(lápújéky]. ůvěty. navratn~ f.nančni výpomoci. 2 • 0/uh;;vé cenné pap;,y (včetně smenek).3 · Pf.;até vklady a deporrta. < · Ostatní dtouhod.?bé z,;va~l<y. 

16.02.2015 91>21m54s Zpracováa:> ~ystérr;2m UCR® GORDIC® srmt. ~ r. c strana fg 120 



Ucence. D/-199 XCRGUPXA i PYA (20032014 I 0503~014} 

.-. -- --·-~----- --.. --· -· ------.. ------ · ......... -~ ---- ......... . ·-----... -~ - -- --·· 

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 

Pom~mky /.. vyplnění: 

Cislo sloupce Pozn;jmlca 

1 tis/o a název vařtjnó zakar~y. jak je uveden ve V&stnil<u vell:jných :zakázek 

2 Podl~ charakteru slvi:tb kf~ró jsou piedmétem veři!Jité- zak<lzl:y, ovc;dt, ůéetr.í jc.;J:.cika <XJ,x>oid~;lci .;.i!'IIS>llte označeni 2 n~sledvjícího ll)>tfu· I. . Oo;>tavni ,"".3-.,ttuktur;..B Vzděláváni a sou"Jisojicl Sluiby, C . Vcxl;>"ody ~anaff<ace a 
nakládáni s odpady, D • Socialni sJ.;tby, E. • Zdr~W>íitické ~lužty, F • 1'epfo. er.erv:e, G · Os',1tr./. 

6 &i 7 Předpokládaný nebo Skutečný ;·ck zahájeni o roli ukcnčení stE<v.)y, pol.udje stavb<i ,.oučástí pfedmětn?. vefejné zakázky. 

9 a112 Skulečné n6klady dodavatele na pofh·enf m:.jelku •· jednotfi,~'ch letech. 

13 Sl;utečné náklar1)' na pořiz~ní majetl.u v cell.ové výti od ur;;vfenl smlouvy. 

14 a 15 Rok zahájer.l t ro* ulťol'lé~ni plateb poskytovaných účclnl j~dnoillou dodavateli 

í tS 18,20,22 Celkově platby za dcstupno:st hrazené úéelnl jE-dnotkou doda,•ate/i. Obvyklf! zahrnuji tak zvanou set\1/S,,i slol ku. úhi'Pdll nákladu na polireni majetku. úhr:>dd nai;J;;dú ' '" ut"mi dluhové trnancováni a další. 

17, 19,21,23 lnvestitn/ :složka platby za dostupnost, neboli \ýd<.je r.rz pořízení majetku v jedn<>tt;vých letech 

24 Celkové výdaje na pr;;í;eni maJetku v pfatbáct; r;: dostvf)11nst 

25 si 29 Další plnéni ?.adavatde v sowi:slo.su s ptojcktem (napříl<lad nákup pozemků. ůvér poskytnutý dodavaleb' a další} 

• Konec sestavy • 

11!.02.201S eh27m54s ZpriiCI>Vf.oM; systémem UCR® GORDIC® spol_ s t. o •ttana 20120 



Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2014 

Knihovna Petra 
Bezruče v Opavě, 

příspěvková 
IČ 

organizace 

318574 

Zpracovala: Zuzana Valentová 
Dne: 26. 2_ 2015 

Výsledek 
hospod. po 

zdaň. 

celkem 

0,00 

Návrh or;~anizace 

Příděl do Příděl do 
rezervního fondu 

fondu odměn 

0,00 0,00 

- . -
Návrh zřizovatele Zůstatek k 31.12.2014 

Příděl rlo Příděl do 
rezervního fondu 

Fond Fond Fond 

fondu odměn 
rezervní investiční odměn 

- -

0,00 0,00 321 251,31 435 817,26 105 722,00 -

·-· · · · póčipis ředitele ?o 

v Kč. na dvě des. místa 
Navrh Navrh 

organizace zřizovatele Zřizovatelem 

Převod z rezervního do nařízený 

investičního fondu odvod 
I 

' 

I 


