
Licence: DH9Q 
'-----

ROZVAHA- BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 

IČO: 70999783 

XCRGURXA IRY A (1703201 4 101012012) -- ____ , .. , ···- ·-····-------···- ... - --------- --------

Název: Mateřská škola OPAVA,Havlíčkova příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31 . prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizaci 

Havlíčkova 4 

OPAVA 

74601 

identifikační číslo 70999783 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

příspěvková organizace 

Statutární město OPAVA 

553712160 

Osoba odpovědná za účetnictví 

.. -- - --·- --- --- --- ---- ---

Místo podnikání 

ulice, č. p. 

obec 

PSČ , pošta 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

předškolní výchova dětí 

Razítko účetní jednotky 
,.-----=-----~-------------- ---

Statutární zástupce 

Knoppová Ludmila 

Matetaki ikola Opava 
Havl íčkova 

pll3p4v/l.ov(J org;"niltJce 
Havlfčkova .<! , 746 01 Opava 

IČO : :"09 gg 783 

_,?. Januškova Mon;ka J 
Podp;•.ovj za~n·~ o•oby odpovědné L 9 k I 
za spravnost udaJu " h ·· • 

1/ J 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu ~~".-,?'/'~~ 

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2015, 11hjr7m43s 

- - ------- ----- - --
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Licence: DH9Q 
- ---

Ci sto 

položky Název položky 

AKTIVA CELKEM 

A. Stálá aktiva 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

2. Software 

3. Ocenitelná práva 

4. Povolenky na emise a preferenční limity 

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

8. Uspofádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

_10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji __ _ 

ll. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 

2. Kulturní předměty 

3. Stavby 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 

1 O. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 

!ll. Dlouhodobý finančn! majetek 

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

5. Termínované vklady dlouhodobé 

Syntetický 

účet 

012 

013 

014 

015 

018 

019 

041 

044 

051 

035 

031 

032 

021 

022 

025 

028 

029 

042 

045 

052 

036 

-~- Ostatní dlouhodobý finanční majetek - - ------- - - - - - - --- - - · 

061 

062 

063 

068 

069 

IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomocí dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

- - ------ - -

462 

464 

465 

Brutto 

20 465 421 J 77 

19 504 494,31 

--
19 504 494,31 

1 941 854,00 

14 644 938,60 

313 357,94 

2 604 343,77 

10.02.2015 11h17m43s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

--~t?~G~RXA !RY~_1!_!_0~~14 1_~t_E_:~!~ 

- - ---
Obdob i ---

Ne~ Běžné Minulé 
~ --------

Korekce 

--- -
5 351 360,77 15 114 061 ,00 15 350 766,46 

··--- - - ---
5 351 360,77 14 153 133,54 14153 273,54 

·-·- -- ------ ----- ·---
5 351 360,77 14153133,54 14153 273,54 

1 941 854,00 1 941 854,00 

2530311 ,00 12 11 4 627,60 12 105 023,60 

216 706,00 96 651,94 106 395,94 

2 604 343,77 
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Licence: DH9Q 

ér sro 

pofožky Název položky 

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

B. Oběžná aktiva 

I. Zásoby 

1. Pořízení materiálu 

2. Materiál na skladě 

3. Materiál na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastni výroby 

6. Výrobky 

7. Pořízení zboží 

8. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

10. Ostatní zásoby 

ll. Krátkodobé pohledávky 

1. Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

9. Pohledávky za zaměstnanci 

10. Sociální zabezpečeni 

11. Zdravotní pojištění 

12. Důchodové spoření 

13. Daň z příjmů 

14. Jiné přímé daně 

15. Daň z přidané hodnoty 

16. Jiné daně a poplatky 

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 

29. Náklady příštích období 

30. Příjmy příštích období 

31. Dohadné účty aktivní 

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 
~------------------------· 

1 O. 02.2015 11 h 17m43s 

-~C_F!.9'!!!~~!_f!.YA (!!9EE!_~!_o1g_1~12J . 

- --·-
Období 

Syntetický f --- · . -

.Ne~ .. Běžné Minulé --
účet Brutto Korekce 

468 

469 

471 

~· -= - --·--
960 927,46 960 927,46 1197 492,92 

111 

112 

119 

121 

122 

123 

131 

132 

138 

139 
~~ ------ - - -·· -- - --··-

214 772,00 214 772,00 495 964,00 

311 

;;i1'1 208 200,00 208 200,00 486 510,00 

315 590,00 590,00 4 358,00 

31& 

335 
336 

3~7 

338 
3•11 

342 
3<1l 
344 
~1() 

345 
371 

37:1. 
381 5 982,00 5 982,00 5 096,00 

385 

3l18 
'3n 

---- --
Zc.-aca..·ElltO '•fM<!'111&1 • uc;.q.:J: GOROIC@ eoo/. s r. o. strana 3 I 6 



Licence: DH9Q ~G_~.!:!!'??<~!f'!YA_J:!g32_E_t4 ~_0_1_0_f.2~~2L 

Sy"""'"' I 
Období -

Nelto l 
Čl s fo Běžné Minulé ---
položky Název položky účet Brutto Korekce 

·· -···-· - ---· 
111. Krátkodobý finančnf majetek 746 155,46 746155,46 701 528,92 

1. Majetkové cenné papíry k obchodováni 251 

2_ Dluhové cenné papíry k obchodování 253 

3. Jiné cenné papíry 256 

4. Termínované vklady krátkodobé 244 

5. Jiné běžné účty 245 

9. Běžný účet 241 733 982,84 733 982,84 692 347,30 

1 O. Běžný účet FKSP 243 10 095,62 10 095,62 4 487,62 

15. Ceniny 263 

16. Peníze na cestě 262 

17. Pokladna 261 2 077,00 2 077,00 4 694,00 

- - ·--- - ---- - --- - - - --- - - ------ - - ----- - ----- - - · ---- --
10.02.2015 11 h 17m43s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 416 



Licence: DH9Q 

C!slo 

položky Název položky 

PASIVA CELKEM 

C. Vlastní kapitál 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdíly 

5 . Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 

6. Jiné oceňovací rozdíly 

7. Opravy minulých období 

ll. Fondy účetní jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

5. Fond reprodukce majetku , investiční fond 

111. Výsledek hospodařeni 

1. Výsledek hospodařen í běžného účetního období 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

Sy;:;i~ticki[ ___ _ ____ _ 
útet f 

Obdob i 

401 

W3 
4C'I5 
-1 06 
107 

408 

411 

41 2 

41 3 

414 

416 

431 

432 

Béžně 

15 114 061,00 
---

14 306 789,77 

14 153 133,54 

14 156 464,54 

3 331,00-

153 656,23 

9 339,53 

144 316,70 

Minule 

----··---·-
15 350 766,46 

--- - ---
14 317 887,36 

14 153 273,54 

14 156 604,54 

3 331,00-

164 613,82 

5 843,62 

158 770,20 

------------ - ------- --------- --------- --------- ----- ·---------
O. Cizí zdroje 

I. Rezervy 

1. Rezervy 

ll. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné fin anční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

8. Ostatní dlouhodobé závazky 

---~ · Dlouhodobé přijaté za_· l_oh-'y'--na_tr_a_ns_f_e~ry _ ________________ _ 

111. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

10.02.2015 11h1 7m43s 

807 271,23 1 032 879,10 

441 
- ·-

451 

r\52 

45!! 
-1~8 

459 
•172 --- - --· ····- - ----·-· --

80 7 271 ,23 I 032 879,10 

181 

289 
321 107 070,00 76 01 5,10 

324 7 740,00 10417,00 

'32ó 

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

XCRGURXA /RYA (1 703201 4/01012012) 
--. ·--·- . --·· -----··-· ·-·---··-·-····-·· ···-

·- - -------- --- -·- -
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Licence: DH90 

Číslo 

položky Název položky 

10. Zaměstnanci 

11 . Jiné zavazky vůči zaměstnancům 

12. Sociální zabezpečeni 

13. Zdravotní pojištění 

14. Důchodové spoření 

15. Daň z příjmů 

16. Jiné přímé daně 

17. Daň z přidané hodnoty 

18. Jiné daně a poplatky 

19. Zavazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 

21 . Závazky k vybraným místním vládním institucím 

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 

35. Výdaje příštích obdob! 

36. Výnosy příštích období 

37. Dohadné účty pasivní 

38. Ostatní krátkodobé závazky 

10.02.2015 11h17m43s 

Období Syntetícký l--- -----
títet 

-----------------

331 

333 

336 

337 

338 

341 
342 

343 

344 

345 

347 

349 

372 

374 

383 

384 

389 

378 

* Konec sestavy • 

Běžné 

291 088,00 

1 i 2 903,00 

48 390,00 

31 728,00 

752,23 

207 600,00 

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

Minulé 

278 875,00 

153 059,00 

28 503,00 

486 010,00 

XCRGURXAIRYA (17032014101012012) --·- ·---- -- ··--- ------·-·· - ----

- - - -- . ···-----· 
strana 616 



Licence: DH9Q _ _ ___ >:_CRGu_"!_>0_!__VYA fg6012_~1_'!_(_~!-~1!.01~-

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
přispěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 

ICO: 70999783 
Název: Mateřská škola OPAVA,Ha~líčkova příspě~koV.á orga~izace __________ __ _ 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Údaje o organizaci 

Havlíčkova 4 

OPAVA 

74601 

identifikační číslo 70999783 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

příspěvková organizace 

Statutární město OPAVA 

553712160 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Janušková Monika ~ t 
za spravnost udaju _ ___!!WV J _ ____j 
Podpis_ový zá~na~ osoby odpovědné I :1,, ~~_.......7 ~ 

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2015, 11h24m ~ +\-l_t~ 

--------------- - -

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky 

předškolní výchova děti 

Matefská ikola Opava 
Havlíčkova 

přl:sp(wková org~:~r:izace 
Havllčková <l , 745 Ol Opava 

ICO: ?M 22 7e.3 

Statutární zástupce 

Knoppová Ludmila 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu L~~..,.~ 

- - - --- .. --- --· 
10.02.2015 11h24m 4s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol_ s r. o. strana 114 



Licence: DH9Q: __ _ ___ _ _ _ _ !_CRGUV~A_LV~~_lE~O J_~?!.~!_!!L0~~-01~ 

F
- -------

Syntetic Běžné období Minulé období 

úc fllavní činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost 

• 2 3 4 

Cís/o 

položky Název položky 

A. Náklady celkem 7 641 860,78 7 843 066,10 

--- --- ------- ----- - - - - - - - - ---------------------- ------ -- - --- - - ---
I. Náklady z činnosti 1 -~~1 860,78 7 843 066,10 _ _ ___ ___ _ 

1. Spotřeba materiálu 501 414 227,03 / 

2. Spotřeba energie 502 448 236,58 V 
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 

273 979,77 

781 508,47 

4. Prodané zboží 504 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 

6. Aktivace oběžného majetku 507 

7. Změna stavu zásob vlastni výroby 508 

8. Opravy a udržováni 511 222 238,72 342 791,50 

9. Cestovné 512 1 981,00 3 504,00 

10. Náklady na reprezentaci 513 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 

12. Ostatní služby 518 310 230,64 277 942,81 

13. Mzdové náklady 521 4 353 445,00 4 359 057,00 

14. Zákonné sociální pojištěni 524 1 430 005,00 I 428 626,00 

15. Jiné sociální pojištěni 525 17 293,90 17 507,30 

16. Zákonné sociální náklady 527 62 324,91 42191.00 

17. Jiné sociální náklady 528 

18. Daň silniční 531 

19. Daň z nemovitosti 532 

20. Jiné daně a poplatky 538 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 

23. Jiné pokuty a penále 542 

24. Dary a jiná bezúplatná předáni 543 

25. Prodaný materiál 544 

26. Manka a škody 547 

27. Tvorba fondů 548 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 176 058,00 165 652,00 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 

31. Prodané pozemky 554 

32. Tvorba a zúčtováni rezerv 555 

33. Tvorba a zúčtováni opravných položek 556 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 205 820.00 150 303,00 
--- ------ ---- - ------ - ----- --- --- --

10.02.2015 11h24m 4s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2 14 



Licence: DH9Q 

Číslo 

položky Název položky 

36. Ostatní náklady z činnosti 

ll. Finanční náklady 

1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. Úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

111. Náklady na transfery 

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 

V. Daň z příjmů 

1. Daň z příjmů 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 

B. Výnosy celkem 

I. Výnosy z činnosti 

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 

2. Výnosy z prodeje služeb 

3. Výnosy z pronájmu 

4. Výnosy z prodaného zboží 

8 . Jiné výnosy z vlastních výkonů 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1 O. Jiné pokuty a penále 

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 

12. Výnosy z prodeje materiálu 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 

15. Výnosy z prodeje pozemků 

16. Čerpání fondů 
17. Ostatní výnosy z činnosti 

ll. Finanční výnosy 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. Úroky 

10.02.2015 11h24m 4s 

,,",.,.,,I • ., • .,."" •. 
účet Hlavní činnost 

549 

561 

562 

563 

564 

569 

571 

572 

591 

595 

001 
602 

603 
~íl<1 

sm.1 
&.11 
6112 

fl'13 

64>t 
6Jl!) 

~46 

7 641 860,78 

470 315,50 

6 067,00 

449 655,00 

t:J.t7 

14 593,50 / 648 
&.19 

- - ---
~~ ~~~ -

661 

662 81 ,28 / 
- ----------- ------- -------

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

"""''"'' ''""'~ 
_ _ _ 'J!~~}!.V>!_A_(_'!!_~_(~f!?13_~!~l-~1~! ~()_1l} 

-·----- ------ - - - - -
Minulé období 

Hlavní činnost Hospodáfská činnost 

3,25 

7 843 066,10 
--

- - --
649 676,15 

11 206,00 

387 736,00 

249 062,90 

1 671,25 

89,95 --- ---· 

89,95 
___ , ____ 
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Licence: DH9Q 
---~ --------

Čís lo 

položky Název položky 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

Syntetický 

účet 

663 
664 
669 

_ ~CRC?_i.!__v_x~!-VY A_(_9.~ 1 ~~~~.f.P!9.1 ~9_1_~ 

t=
- - -------------·-·-

Minu/é obdob( 
- - ------ - ---- - ----- · --

Hospodářská činn Hlavni činnost Hospodářská činnost 

3 I 

Hlavní činnost 

Běžné období - - -

IV. Výnosy z transferů 7 171 464,00 7 193 300,00 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních instituci z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních instituci z transferů 

C. Výsledek hospodařeni 
1. Výsledek hospodařeni před zdaněním 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

10.02.2015 11h24m 4s 

671 
672 

• Konec sestavy • 

7 171 464,00 

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

- ------ ------
7 193 300,00 

- ·--- ----·· 
strana 4 14 



Licence: DH9Q ___ ___ _ --~~!'}~l!!')(_~f"_Y__A .f!_2! ~!01! I O!j()~~t?_!4) 

PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

IČO: 70999783 

Název: Mateřská škola OPAVA,Havlíčkova příspěvková organizace - --- - --- - -- -·-- ··--- ·----·--·-"'-- - ----- · 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizací 

Havlíčkova 4 

OPAVA 

74601 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

identifikační číslo 70999783 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

předškolní výchova dětí 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

příspěvková organizace 

Statutární město OPAVA 

553712160 

Razítko účetn í jednotky 

Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce 

Janušková Mon;ka ~ t Knoppová LudmUa 
Podpis_ový zá:na~ osoby odpovědné [ J Podpisový záznam statutárního 
za spravnost udaju . organu 

/ Í . ' --
Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2015, 11 h24,7s 

·-·- - - - ----- --- -
10.02.2015 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

Matehká ěkola Opav. 
Havllěkova 

pfí:~p6vlrov6 orgor.i:t.Bce 
Havllčkova 4, 748 01 Opava 

IČO : ?09 GS 763 

~~&'";>?·? :J 
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Licence: DH9Q XCRGUPXA I PYA (121 12014 105032014) - ·- • -• •••-••~·--• • •-•· ··----·•--• w- ---·-- • 

A.1. Informace podle§ 7 odst. 3 zákona 
Účetní jednotce není známo,že by během roku 2014 ukončila svou činnost. účetní jednotka bude nadále pokračovat ve své činnosti .Účetni jednotka provozuje pouze hlavní činnost. Účetnictví 
příspěvkové organizace je zpracováváno dodavatelsky fy Tyburcová R. Opava IČO 18474560. 

A.2. · Informace podle § 7 odst. 4 zákona 
Obsahové vymezení některých účetních výkazů bylo změněno díky aplikaci vyhlášky č.41 0/2009/novelizovaná vyhláškou č.436/2011 Sb./ 

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona 
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnuti zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu . Účetni jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím 
rovnoměrných čtvrtletních odpisů /odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do používání/. Účetní jednotka časově rozlišuje náklady .Náklady jsou účtovány v období s 
nímž věcně a časově souvisejí /rozlišuje se podle měsíců/,jedná se hlavně o předplatné časopisů .Dohadné položky se tvoří u energií /plyn,el.energie/ve výši záloh. 

·----· --- -- .... _____ , 
10.02.2015 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2 I 20 



Licence: DH9Q XCRGUPXA /PYA (12112014/05032014) 
~----·-· --· ------· ··-· --- ------- -

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

úCETNI OBDOB{ C!slo Podrozvah~-----
po/ožky Název položky ú~ ~= B~Žf\J_~------- _ 

·- - ------ - - ------ ·--;-- - --- -
MINULÉ ---- - - --------·------ --- -

P.L Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný orobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. Ostatní majetek 

P.ll. Vyřazené pohledávky a závazky 

1. Vyřazené pohledávky 

2. Vyřazené závazky --- -- ----------------------
P.lll. 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 užfvání 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 

901 
902 
903 

911 

912 

921 
922 

923 
924 

925 
Q26 

140 445,50 

140 445,50 

__ 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou _z_._ji_n=-ýc_h_d_u_· v_o_d_ů _ _ _ _ _ _____ _ _ ---- ------------------------
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 podmfněné pohledávky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

7. Krátkodobé podmfněné pohledávky ze vztahu k j iným zdrojům 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

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

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízeni 
- . --- - --- - - ---

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finanční ho leasingu 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

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

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

931 
932 

933 
934 

939 
941 

942 
943 

944 
945 
947 
948 

961 
962 

963 
964 

965 
966 
967 
968 

~---------- - - - - ------- - - - ---- --- ·--
10.02.2015 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

127 181,50 

127 181,50 

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

Cislo 

položky Název položky účet Bt=t.NÉ --- - - -MINULÉ 
Podrozvaho~ýE _ ~CETNj OBD_?_Bf 

-----~~ - - - - -- ·------ - -
P.VII. Další podmíněné záv~ky 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořlzení dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 

8. Dlouhodobé podmlněné záv~ky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatn ích 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízeni 

14. Dlouhodobé podmfněné závazky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízení 

971 
972 

973 
974 
975 
976 
978 
979 
981 
982 
983 
984 

985 
986 ---------------------- -----

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněnáaktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 

10.02.2015 11h24m47s 

991 

992 

993 
994 

999 

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

140 445,50 127 181 ,50 
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A5. Informace podle§ 18 odst. 1 písm. c) zákona 

Či s/o 

položky Název položky 

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

2. Splatné závazky veřejného zdravotn ího pojištění 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

------ ----- -

-~1?_"!.9__LJ.'~XA_ ~-~~~ [12 !_12~!~_gsg~20.14) 

--· --------

L. ÚČETN{ OBDOBÍ I . BĚLNĚ _ _ _ _ M.INULÉ 

112 903,00 

48 390,00 

106811 ,00 

46 248,00 

10.02.2015 11h24m47s Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. strana 5120 
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--------~-

-- -~~_:?_G.!i~XA I_P_~A_ j}_~1_1_~~~!}_0~~3~f}_~ 

A_6_ Informace podle§ 19 odst. 5 písm. a) zákona 

A.7. Informace podle§ 19 odst. 5 písm. b) zákona 

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 

Účetní jednotka má finančně krytý investiční fond 

10.02. 201 5 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 6 120 



Licence: OH9Q 

B. 

Císlo 

položky 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

Název položky 

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

10.02.2015 11h24m47s 

XCRGUPXA I PYA (121120 14 105032014) - - -···-· -------- -- ---------- .. .. --·-------·-

-· ---

Syntetický[ . úCETNI OBDOB! -----~-----
útet[ Btlt.N~ MINULÉ 

364 
364 
364 
364 

Zpracováno systémem UCR® GORDtC® spol. s r. o. strana 7 I 20 



Licence:_D_H_9_Q_.:._ _ _ _ XCRGUPXA I PYA (12112014 ! 05032014) - -- ----- --·- --··-·--·- -- ----- ----------

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

Název položky ~ B~1N~ číslo 

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 

- --------- - -- - - - - - --- -- ----
10.02.2015 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

úCETNÍ OBDOB( 

MINULť 

strana 8 1 20 



Licence: DH9Q - -- _ _ 'J!CR~tJ_":X~!!:_~.f! ~!.! 2?~~!_f!_S!J~~~!'!l_ 

0.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 

0.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 

0 .3. · Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 

0.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

0 .5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

0.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

0.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem 

- - - - - ·---· -·· 
10.02.20 15 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 9 /20 



Licence: DH9Q XCRGUPXA I PYA (12 112014 I 05032014) 
---" - --·-- ·---- ---- ---- ---- --· - . ·····----· ·-· ·- ---

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy 

K položce Doplňuj/ci informace _ Cástka 

8.11.4 provozní zálohy na energie/plyn,el.energie ,předplatné 208 200,00 

A.ll.3 MŠ Milostovice technické zhodnoceni /rekonstrukce jídelny 175 918,00 

10"02"2015 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spor s r. o. strana 1 O I 20 



Licence: DH9Q XCRGUPXA IPYA (121 12014 /05032014) ---.. ----····· ~- -····--- ·--- -----·--·· 

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty 

K položce Doplňujfcf informace _ Cástka 

B.IV.2 Neinvestičn í dotace na přímé náklady ÚZ 33353 5 788 000,00 

B.IV.2 Neinvestiční dotace na provoz od zřizovatele 1 339 000,00 

8 .1.8 Jiné výnosy z vl.výkonů /úplata MŠ 449 655,00 

B.IV.2 Neinvestiční dotace Rozvojový program "Zvyšování platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 ÚZ 33051 9 560,00 

B.IV.2 Neinvestiční dotace Rozvojový program "Zvyšování platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 ÚZ 33052 24 904,00 

B.IV.2 Účelová dotace z rozpočtu městské části Statutárního města OPAVY 10 000,00 

8.1.16 čerpání fondů //čerpán investiční fond 14 593,50 

A.l.8 Opravy a udržování /stavební opravy,oprava teplé vody,stavební opravy - zvlhlé zdi,izolace,oprava oplocení ,malování , 222 238,72 

10.02.201511h24m47s Zpracováno systemem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 11 I 20 
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E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích 

K položce Doplňujíc/ informace Cástka - ----- --------------

10.02.2015 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORD/C® spol. s r. o. strana 12 I 20 
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--- - ---·--- - XE~C}UPX:4_!_P'(A !.!_2!!2_1!.!_~!_~5<}~2_014) 

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu 

K položce _o_op_~_u_~_cí_m_~_~_m_ac_e ____ _ _____________ _ Cástka 

10.02.20 15 11h24m 47s Zpracováno systémem UCR® GOROIC® spol. s r. o. strana 13 I 20 



Licence: DH9Q 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Položka 

Clslo Název 

Al Počáteční stav fondu k 1.1. 
-------- --------------------------------
A.ll. Tvorba fondu 

1. Základní přídě l 

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku porízenému z fondu 

4. Peněžni a jiné dary určené do fondu 

5. Ostatní tvorba fondu -----------------------------------------
A.III. Čerpání fondu 

1. Půjčky na bytové účely 

2. Stravování 

3. Rekreace 

4. Kultura, tělovýchova a sport 

5. Sociální výpomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžn í dary 

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištěni 

9. Ostatní užití fondu 

A.IV. Konečný stav fondu 

- - - - --- --- - -- ---·-·- . -------- -
10.02.2015 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GOROIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA I PYA (1 2112014 /05032014) 
---···----- ---- -- - ------ -- ·-·----- --

BťtNÉ úCETNI OBDOBÍ 

5 843,62 

42 215,91 

42 215,91 

38 720,00 

13 740,00 

3 680,00 

15 800,00 

--------- - - --- 5 500.00 
9 339,53 

strana 14 I 20 
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Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí 

Položka 

Crs/o Název B(;tNf~ ÚČETN{ OBDOB{ 
~---·· --- - ··-----· ·- -----···-
O.L Počáteční stav fondu k 1.1. -----
0 .11. Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodařeni 

2. Nespotfebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 

4. Peněžní dary- účelové 

5. Peněžnf dary- neúčelové 

6. Ostatní tvorba -------- - ---------- -----
0.111. Čerpáni fondu 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

2. Úhrada sankci 

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

5. Ostatnf čerpáni. 

O.IV. Konečný stav fondu 

-------- ------ - ---
10.02.2015 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 15 1 20 
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Investi ční fond- příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí 

Položka 

Člslo Název 

F.l. Počáteční stav fondu k 1.1. - - ------
F.II. Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 

3. Investiční příspěvky ze státních fondů 

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a příspěvky od j iných subjektů 

6. Ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 

_ _ _ 7: Převody z rezervního fon_du _ _________ ____ _ 

F.lll. Čerpání fondu 

1. Financování investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 

F.IV. Konečný stav fondu 
---~~ 

_ _ _ XCRG_!!!:_~ ~!'_Y_A_J!l!.!..~G_1_!_! 05.032~!_~) 

BĚ!:ŽNÉ ÚČETN{ OBDOB{ --- - ------------ ------- -·-
158 770,20 - - ------ -----· - ---
176 058,00 

176 058,00 

- - --·· ----- -
190 511 ,50 

175 918,00 

14 593,50 

144 316,70 

-------- - ------ -------- - ----·- ----- ---------------·---
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Licence: DH9Q 

G. Stavby 

Cís/o 

položky Název položky 

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 sítě 

G.6. Ostatní stavby 

H. Pozemky 

-- -

Cislo 

položky Název položky 

H. Pozemky 
H.i. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. Zastavěná plocha 
H.5. Ostatní pozemky 

10.02.2015 11h24m47s 

----- ----- -----

.. -- . -- ----- - ·---------·-

BRUTTO 

14 644 938,60 

13 582 552,60 

41 548,00 

641 441 ,00 

379 397,00 

BRUTTO 

1 941 854,00 

903 687,00 

1 038 167,00 

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

·-~---

úCETN{ OBDOBÍ 

BĚŽNÉ - -- ----
KOREKCE 

2 530 311,00 

2 372 887,00 

31 189,00 

71 341 ,00 

54 894,00 

úCETNI OBDOB{ 

BĚŽNÉ 

KOREKCE 

-~~R_G_UPXA I !_Y_A U!.! -~~01~~f!0~2_0!~L 

NE~ 
12 114 627,60 

11 209 665,60 

10 359,00 

570 100,00 

324 503,00 

NETTO 

I 941 854,00 

903 687,00 

I 038 167,00 

MINULÉ 

12 105 023,60 

11189853,60 

10 359,00 

576 514,00 
328 297,00 

MINULÉ 

1 941 854,00 

903 687,00 

1 038 167,00 
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Licence: DH9Q _ ___ X~f'!~!::!_~~A I ~Y~ _ _(12 112~!~f9~~_!~f!_1~ .. 

I. Doplňující informace k položce "A.JI.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

Čís/o 

položky 

I. 

Název položky 

Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Ostatn í náklady z přeceněni reálnou hodnotou 

, ____ . ÚČETNIOBDOBI 
I Bt:tNÉ _:____:_..:....... _ __ MINULÉ 

- _ _ ...!..._ _ _ ___ ~- ···-- - - - -

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

Číslo ÚČETNI OBDOB{ 
položky Náze_v..:.p_o_lo_ik_:y _ _ ____ _ ___ _ _______ _____ _ ----~----L---------~BÉ2NÉ ---------- ----

MINULÉ - --------
J. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

J.1. Výnosy z přeceněn i reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

J.2. Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

·---- ----- - - ---.. ---
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Licence: DH9Q XCRGUPXAI PYA (12112014 105032014) 
·----- ·---·-- --- ·---··-- -- - --------- - ----------

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím 

----- ------- --------- - - ---- - -------
1<:1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplnění: 

Čls/o Poznámka 
sloupce 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo pf/děleno českým statistickým úfadem, Obchodním rejstfíkem nebo t ivnostenskýmúfadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní 
jednotka IC osoby (účetní jednotky), v jejít prospěch byla garance poskytnuta. 

Název nebo obchodn! jméno účetní jednotky, v jejit prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji tlnnost.Obchodnim jm énem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstfíku 
je obchodní firma. 

IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jl bylo přiděleno českým statistickým úfadem, Obchod nim rejstříkem nebo tivnostenskýmúřadem. IČ by mé/o být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní 
jednotka IČ účetní jednotky (účelní jednotky), za jejít závazek byla garance poskytnuta. 

Název nebo obchod ni jméno účetní jednotky, za jejít závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstlíku 
je obchodní firma. 

Oatumem poskytnuti garance se rozumí její zachyceni v podrozvaze. Okamtikem vzniku podmíněného závazku se rozuml den poskytnutí plsemného prohlášeni ručitele veliteli oruéenl za závazky dlutnfka vCiéi věřiteli (včetné podpisu a valu 
směnky),. neni-li dohodnuto jinak, p odpisu záručni listiny. schváleni zákona o poskytnuti záruky českou republikou. 

Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 

Den a měsíc účetnfho období, za které je sestavována účetnf závěrka, a v némt došlo k plněni vyplývajfclmu z garance. PIM:nim se rozumí realizace garance. neboli úplnéči částečné pfevzetí dluhu za pCivodního dlužníka z titulu poskytnuté 
garance, neboť dlutnfk není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

Částka uhrazené pohledávky z titulu ručenl či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 

Souhrn dosavadnlch plnéní (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétnlho ručení či záruky. 

Účetnl jednotka uvede čl s/o dle nás/edujlciho výčtu: 1 - PCijéky (zápCijčky), úvěry, návratné finančnl výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (vtetné směnek), 3- Pťijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. 
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Licence: DH9Q -------- XCRGUP~_JPYA {!_211201_~ 1050~!914) 

l. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 

Poznámky k vyplnění: 

Číslo sloupce Poznámka 

1 Číslo a název vetejné zakázky, jak je uveden ve Věstnfku veřejných zakázek. 

2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem vefejné zakázky, uvede útetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura.B - Vzděláváni a související služby, C - Vodovody, kanalizace a 
nakládání s odpady, O - Sociální sluiby, E- Zdravotnické sluiby, F- Teplo, energie, G - Ostatní. 

6 až 7 

9 až 12 

13 

14 a 15 

16,18,20,22 

17,19,2 1,23 

24 

25 až 29 

Pfedpokládaný nebo skutetný rok zahájeni a rok ukontení stavby, pokud je stavba součástí předmělné vefejné zakázky. 

Skutečné náklady dodavatele na pořízeni majetku v jednotlivých letech. 

Skutečné náklady na pofízenl majetku v celkové vý$i od uzavfení smlouvy_ 

Rok zahájení a rok ukontenl plateb poskytovaných úterní jednotkou dodavateli. 

Celkové platby za dostupnost hrazené úéetni jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují lak zvanou servisni složku, úhradu nákladu na pořízeni majetku. úhradu nákladu na ex lem l dluhové ffnancování a dal$!. 

Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pofizeni majetku v jednotlivých letech. 

Celkové výdaje na poffzenf majetku v platbách za dostupnost. 

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (napflk/ad nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a dal$!). 

* Konec sestavy • 

---·-·- -··-···-- ---- - - ------- - - . - -
10.02.2015 11h24m47s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 20 I 20 


