
Licenc'e: DZ3H 

ROZVAHA· BILANCE 
přlspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 
IČO: 75117398 
Název: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace 

- -- - · o -·- - ·- - · · --- - · •• - - oo - oM•-· - ·- - - - · · -·--·--- ·-

Sestavená k rozvahovému dni 31 . prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ , pošta 

Údaje o organizaci 

Ostrožná 46 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 75117398 

právní forma 

zřizovatel 

Příspěvková organizace 

Statutární město Opava 

Místo podnikáni 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikáni 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky 

XCRGURXA I RYA (17032014/01012012) 
- -------- ·· · - . - --- · ·-- ·-- - - -- - - -·--

kulturní činnost 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

734862477 
!"-- -·--····· ·---·-··---·-·--- -------------

\NINVIf stránky 

ucetni@oko-opava.cz 

www.oko-opava.cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Martina Radková 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajú 

~-- - - ~-c- ;;-- --- -

---------~ 
Okamžik sestaveni (datum, čas): 26.02.2015, Sh 1m41s 

I 

Opavská kulturn f organizace, 
přfsp~vková organizace 

Ostrožná 236/46, 746 Ol Opava 
iC: 75117398 

-1-

l---- ·-

Statutární zástupce 

Ing_ Jana Hynarová 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

26.02.2015 Bh 1m41s Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1 I 6(.,.__,.. 
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Licence: DZ3H _ --- - ·-·-- ---·- - ··-- XCf!~'-!_~AI~YA_f!!.0~~9_1419!_91_!Q_1!_~ 

Čfs/o 

položky N(lzev položky 
Sy~~-_:_~-~---- ._ ~~; -=-==~=-.-J--=--~--";~fé. 

- - ···· - ---- - --·--- -- --.. -··--·-···---· - - - -- ---
AKTIVA CELKEM 263 719 2.94,24 - --~--

238 791 606,07 239 828 568,24 24 927 688,17 

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

A. Stálá aktiva _____ __ _____ ___ _ - ----- - ---- - - - _ _ _ .. _ - ···-____ _ 2_5~-~4~-~~.08 ____ __ ~~ 927 688! 1.!._ _____ ___ _E~~17 03~91 __ _____ 2~~~~! -~~6·!~. 
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. Uspofádacf účet technického zhodnoceni dlouhodobého nehmotného majetku 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

__ ~~: '?l~u~~?.~Ý nehmot~ý_ ma~~~ u~čeni _~P.rod_eji ________ ___ ___ _ 
ll. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 

2. Kulturní pfedměty 

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 

____ 1 ~ .. ~l~uho~~~Ý..~~~t~~ n:~j~!e~-~ro:_~k ~ro~~~- _ . ______ _ _ _ 
111. Dlouhodobý finanční majetek 

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujfcím vlivem 

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 

5. Termínované vklady dlouhodobé 

.. . . -~_S>st~tní~uh~?b_Ý._~na~?ní_ maje_t~~ _ _ 
IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finančnf výpomocí dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

012 

013 
014 
015 

018 
019 
041 

044 
051 

035 

031 
032 

021 
022 
025 

028 
029 

042 
045 

052 

036 

061 

062 
063 
068 

069 

462 

464 

465 

661 923,01 397 097,01 

121 200,00 49 974,00 

347 123,01 347 123,01 

193 600,00 

257 382 797,07 24 530 591,16 

12 939 876,00 

806 531 ,20 

230 635 646,60 15 329 902,00 
6 191 958,11 2 391 904,00 

6 808 785,16 6 808 785,16 

----~·-· ·· ··-· -· -· ··-
• 26.02.2015 8h 1m41s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

264 826,00 

71 226,00 

193 600,00 

232 852 205,91 

12 939 876,00 

806 531,20 

215 305 744,60 
3 800 054,11 

82 578,00 

82 578,00 

234 759 078,96 

12 939 876,00 

718 723,20 
217 241 837,65 

3 858 642,11 
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Líceooe: DZ3H XCRGURXAIRYA (17032014 1 01012012) 
-·- ·- - -- --··---- ---- -· -- ------------·-·-= ----~ 

Syntettcký L...:_ Běiné 
Obdobf 

- - ----T- - - ----M-fn-ul-é 
Čfs/o 

po/al ky Název položky 

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

8. Oběžná aktiva 
I. Zásoby 

1. Pořízeni materiálu 

2. Materiál na skladě 

3. Materiál na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastní výroby 

6. Výrobky 

7. Pořízení zboží 

8. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

10. Ostatnl zásoby 
- - -· ---- - - ··· -- - --- --· ... . -- ---- . ·-· 

ll. Krátkodobé pohledávky 

1. Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

6. Poskytnuté návratné finančn í výpomoci krátkodobé 

9. Pohledávky za zaměstnanci 

10. Sociální zabezpečeni 

11. Zdravotní pojištění 

12. Důchodové spořeni 

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 vládnimí institucemi 

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 

29. Náklady příštích období 

30. Příjmy prfštich obdob! 

31 . Dohadné účty aktivní 

32. Ostatnl krátkodobé pohledávky 
-------· - -- - -·-- - --- - --- ·--- -- ---· ·- --
26.02.2015 Bh 1m41S 

účet! B~o 

468 
469 
471 

Korekce --~· --- Nemij 

. · ·- ------~~----- -· -·- -----

-------·------!~!~!~!~----------· ----~-~!~~74!16··-------~~~--911 ,28 __ 

111 

112 

119 

121 

122 

123 

131 

132 

138 

139 

31 1 

314 

315 

316 

335 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

344 
346 

348 

371 

373 

381 

385 

388 

377 

517108,08 

51 7 108,08 

·--
701 875,75 
154 81 1,00 

13 605,00 

14 500,00 

22 530,00 

2 199,00 

494 230,75 -----·--· --- -·- ·--- ... .-,.... .. -----------···-- --- -- -· 

--

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

517 108,08 

517 108,08 

-------.-------- - -
701 875,75 
154 81 1,00 

13 605,00 

14 500,00 

22 530,00 

2199,00 

494 230,75 

377 918,50 

377 918,50 

----- - - . --
17 188,67 

121 561,00 

189 944,67 

10 500,00 

312 702,00-

7 885,00 

-----
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Licence: DZ3H 

C1s1o 

poloiky Název polotky 

111. Krátkodobý finanční majetek 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 

3. Jiné cenné papíry 

4. Termínované vklady krátkodobé 

5 . Jíně běžné účty 

9. Běžný účet 

1 O. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

26.02.2015 Bh 1m41s 

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

·------------·---F - - -·------·-·----------- -ob'd;;b{ 
- ------ ----- - -----

Syntetický Sěiné -------- -·-- ·----
účet Brutto Korekce 

- -
Netto\ - - - Minulé. 

4 455 590,33 4 455 590,33 4 591 804,11 
251 

253 

256 

244 

245 909167,66 909 167,66 1 925 368,66 

241 3 463109,22 3 463 109,22 2 546 791,69 

243 13 458,45 13 458,45 12 266,76 

263 1 050,00 1 050,00 1 090,00 
262 

261 68 805,00 68 805,00 106 287,00 

Zpracov~no systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 416 



Licenc'ě: DZ3H 

Clslo 

položky N~zev položky 

PAStVA CELKEM 

_ _<?: ____ yla~!"!i_~~~~~! ______ __________ ---····- __ - ----~- ___ _ 
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 

. ?.·. S~pra~y ~~n~l~~h. ?!?do_~! 
11. 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 titulu 

.. __ 5 .. F.?n.d _r~e~~d~-~~. '!l!lte.!~u, i~_ve_s_ti~n-~!o!'~ . .. _ __ _ 
111. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodařeni běžného účetního období 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacfm řízeni 

3. Výsledek hospodařen í předcházejících účetních období 

!?.: .. ---~~!~~~()!! ·----
1. Rezervy 

_ - ~.: - ~~z~~Y . .. _ 
ll. Dlouhodobé úvazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

8. Ostatní dlouhodobé závazky 

· - . ~-_l?.lo~h_?~~-é_p~~~!é -~!ohx n_~_tr_an~f:_ry 
111. Krátkodobé závazky 

1 . Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

26.02.2015 Bh 1m41s 

--------sr~ei,C'i<"i' Obdob/ 
\-----

účet, Bětné ---- Mmulé 

-----·- ------
238 791 606,07 239 828 568,24 

--------- ----- ------·----------
---------·--- ------ -~!!!!!3~.~ ---- ~~-~-?~!.~~.!~---

401 

403 

405 

406 

407 

408 

411 
412 

232 268 818,75 

158 279163,18 

74 056 261,49 

66 605,92-. - ---- ----·-- ·· -- --·· ---
3484044,08 

279 087,00 
15 724,73 

413 I 137 954,88 
414 80,00 

416 2051197,47 

234 728 263,48 

160 004 788,23 
74790 081 ,17 

66 605,92-

3198100,67 

181 028,00 
13 623,89 

' 113 440,12 
27 038,00 

1 862 970,66 -------- . .... -- - ~---. ---- ------ -·· · ···--- ------- ------- ---------- - - - --· ·-· ----------· -

431 

432 

1165 467,97 
I 165 467,97 

856 400,32 

856 400,32 

1 873 275,27 1 045 803,77 ----- --- ---------~ -~-- ------------ ~ -- ·· -- ---------

441 

451 

452 
455 

458 

459 
472 

281 

289 

321 

324 

326 

1 873 275,27 

565 595,32 

Zpracoviino systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. 

1 045 803,77 

389 714,48 

XCRGURXA I RY A (17032014 1 01012012) - - - ·- - -- - --- - - - ·- · --- ·-·~-· -

strana 5 1 6 



Licence: DZ3H XCRGURXA I RYA (170320141 01012012) 
----- - - ----·--- - - ·--·- ·- - ~--

Cfslo 

polo:l.ky NtJzev polotlcy 

- ·-----------1---- - ·----· --- - - ------
Syn~::r--·--·---a~.~~dob~-------"-i:.im~ii 

1 O. Zaměstnanci 331 343 055,00 271 803,00 

11 . Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 

12. Sociálnl zabezpečení 336 136 055,79 136 978,29 
13. Zdravotnl pojištění 337 59 243,00 

14. Důchodové sporení 338 927,00 
15. Daň z príjmů 341 

16. Jiné přímé daně 342 47417,00 21 888,00 
17. Daň z přidané hodnoty 343 

18. Jiné daně a poplatky 344 

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládni instituce 345 

20. Závazky k vybraným ústřednlm vládním institucím 347 

21 . Závazky k vybraným místnlm vládním institucim 349 

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraniči 372 

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 

35. Výdaje příštích období 383 
36. Výnosy příštlch období 384 7 770,00 7 770,00 

37. Dohadné účty pasivní 389 169 080,35 203116,00 
38. Ostatní krátkodobé závazky 378 544 131,81 14 534,00 

• Konec sestavy • 

-- ----·-·· .. . ------· ~ ,. ···--··-· ·---··-----· ··-- -··----
26.02.2015 8h 1m41s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 616 



Ucence':\DZ3H 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 

I(;O: 75117398 

___ Náz~~~ ---Opa~sk~ _k~lturní orga!_l~':~.ce!. přísp~~_k(J_V~ organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PS(;, pošta 

Údaje o organizaci 

Ostroiná 46 

Opava 

746 01 

Místo podnikáni 

ulice, č.p. 

obec 

PS(;, pošta 

XCRGUVXA I VYA (06012014 101012012) 
·-------~~-·-~-- -- - - ------- . '"" --- -----·--··· 

identifikační číslo 75117398 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

kulturní činnost 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

I/IMIW stránky 

Příspěvková organizace 

Statutární město Opava 

734 862 477 

ucetni@oko-opava.cz 

www.oko-opava.cz 

Osoba odpovědna za účetnictví 

Martina Radková 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, 8h 2m29s 

26.02.2015 8h 2m29s 

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

-- ; -11 --·--·--------J 
_/;d( __ _ 

I 

I 

Opavská kulturní organizace, 
pfrspevková organizace 

Ostrožná 236/46, 746 Ol Opava 
iC: 75117398 

-1-

Statutární zástupce 

Ing. Jana Hynarová 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

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

[_~~__p ···~ l 

- - - - -·- ·· --·-- - -· -
strana 114 



Licence: DZ3H XCRGUVXAIVYA (06012014101012012) 
- -- - --- - -- ·- -- - - - ·-- . ·------ ·-

Čfslo ----·- - -

po/otky Název polotl<y 

---------.. ----F-· Syntetický 

účet 

---- ·---· - -.. ---.-- -·-·------------ --
!l~!:_né obdobf __ _ _ l _____ _ ___ _.!!t_Jufé ~bdobl ~-- ____ _ 

Hlavnr činnost Hospodáfská čmnostj Hlavni čtnnost Hospodáfská čmnost 
2, 3 o( 

- - --- ------ -
A. _____ f'!~.~!~Y ~-e~~E1m 16 708137,36 480 252,87 • 17 303 286,79 347191,51 

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

··--··': --~~~~Y.~~I~nC?~~----·-----·-·-- -····-- __ ·-·--· .. _ ___ !~!~(t3?_~~-~ . ·- ------~80 ~~_;~_ ---~ 17 ~~~~~6,.!!__ .. _ _ __ .. --~7~!.S.i·~~ 
1. Spotřeba materiálu 501 827 796,94 5 990,00 778 808,92 

2. Spotřeba energie 502 1 328 976,75 96 615,16 1 727 937,99 133 509,91 
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 

4. Prodané zboží 504 120 182,14 560,00 105 858,00 
5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 

6. Aktivace oběžného majetku 507 691 555,00· 382 636,00· 
7. Změna stavu zásob vlastni výroby 508 

8. Opravy a udržování 511 392 220,06 21 580,00 615 208,96 
9. Cestovné 512 35 050,00 36 134,00 

1 O. Náklady na reprezentaci 513 168 620,90 179 132,70 
11. Aktivace vnitroorgan izačních služeb 516 

12. Ostatní služby 518 5781505,18 32297,00 5037015,05 14419,31 
13. Mzdové náklady 521 4 592 687,25 76 718,75 4 608 755,98 47 545,02 
14. Zákonné sociální pojištění 524 '1190444,14 93068,36 t 271434,06 12203,23 
15. Jíně sociální pojištění 525 

16. Zákonné sociální náklady 527 34 215,16 505,68 34 092,52 475,44 
17. Jiné sociální náklady 528 101 643,73 97 831,91 

18. Dal\ silničnf 531 

19. Dal\ z nemovitostí 532 

20. Jiné daně a poplatky 538 1 600,00 800,00 
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlenl 541 

23. Jiné pokuty a penále 542 

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 

25. Prodaný materiál 544 

26. Manka a škody 547 1 000,00 
27. Tvorba fondů 548 
28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 663 622,22 33 295,78 2 655 134,48 33 180,60 
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 zúčtování opravných položek 556 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 273 391 17 4 634 949,70 
···· - · . .. - -- - - -- -. ---·-· · .. 

>. '!6.02.2015 8h 2m29s ZpracovtJno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2 I 4 
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Ucence:.OZ3H XCRGUVXA I VYA (00012014 1 01012012) - - - -- ---·- .-- -~- ·~----- --·- ·-- ·· ·-- · ---- -----·- ., ________ _ . ------ --
\ t!s1o -------
položky Název položky 

-------· ----;:,-- -~--------f-------------------SyntetiCI<ý! ----~-~Uné?_!!!!obl_______ -----~inuléo~dobí . __ _ 
ueet j Hlavn/ 4,/nnost Hospodálská činnost Hlavni činnost Hospodalská čmnost 

I t z J 4 

36. Ostatní náklady z činnosti 

- -~~ ·- '=!~~-~"-~ -"~~~a~_L _ -- ·- .. ·------
1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. Úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z pfecenění reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

~~~-~--------

111 . ...... ~~~~~~~!!~_t!_<l!':S~_ry_ ----·- -- ·- ----·-
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních instituci na transfery 

--~· __ .. _o~~-z-~1~~~ .. __ .. __ 

549 

561 

562 

563 

564 

569 

571 

572 

1. Daň z příjmů 591 

7 918,29 

__ _ 3: Dodatečné~~'01Y daně z ~fL'!:'~-_ ____ - -- - ------ _....;5:..:.9..:...5 _______ _ 

7126,52 

B. Výnosy celkem 17 717 983,70 635 874,50 18 095 012,62 411 866,00 
- .. - ------------------ --------- ------ --·-- --·-- ------ --- ----- ---- -- - -- --- ---- - - ________ __ ......... ___ --- -- - - ---------··---- - - ·- - -·-- -··-- ···- -··--·-· -~- ~------------------- ----·- ·· · - -- ·---· - ------

·---------
__ ~-- .. ~Ý.~~~Y-~ _č~n~osti ----.. ------------- ----· ---·--------- -------· ---- -------------~-!~~!?~·~4_ ________ __ 63~~?~!5.~ - -----·----~-0!!_?!1_,_~~--------~1!._!1ti~·~~ 

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 výkonu 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

10. 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 fondu 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

601 

602 

603 

604 

609 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

' 197 653,00 

611 326,34 

------------- -- - --- ---··- -- ---- --------- - - ---------__ .. .!!· ___ Fin~nč~~no~~ ______ - ------·------- ____________ .. _ __ __ _ _ ______ 12_~!~,6-~ _ __ _ 
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podflů 661 

2. Úroky 662 1 O 110,68 

26.02.2015 8h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

76 240,00 

403 550,00 

156 084,50 

1 139781,00 

326 200,00 

611 800,33 

21 940,77 -------·· ·-- --

20 940,77 

57 609,00 

270 260,00 

83 997,00 
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Licence: DZ3H xc~~~~X:A _.(96o~~I!.!~'?!E!.2!!!!J 

Ctsfo 

položky Nffzev položky 

----·----.,;;t.,, i;M;; .... ., I - ---.;;;;;;;.,,..,;;-- -- - ----
účet Hlavni činnost Hospodáfská člnn~i~--~---H/a·ml čmnost - - Hospodá;;ká čmno;f 

I 1 3 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

663 
664 

669 2 068,00 1 000,00 

-~~--~~-osy~tra~_!f~~ů · ·-·- -·-· __ __ _ .. . .... ··- ··-·------- - --- ---- - - - -··· -- --- -------~58~~825,~_8 ______ _ _ _ -----·-----~~-~~!~~!-~2- ·- ···--------- · 
1. Výnosy vybraných ústfedních vládních institucí z transferů 671 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 15 896 825,68 15 995 290,52 

- - ---- - -- - - ---
__ _ E:._ Yi~~~-k-~-~~~~~-f'!.ll_i __ ·-- - ----- --- ------------ ---- ---------· - ---------- ------- -- ---·- .. . ._ ______ - ----- --- -----· ..... ,_. - - -- - --- ·-------

1. Výsledek hospodafenf před zdaněním 1 009 846,34 155 621,63 791 725,83 64 674,49 
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 009 846,34 155 621,63 791 725,83 64 674,49 

* Konec sestavy * 

, .26.02.2015 8h 2m29s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 4 14 
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• Licence: DZJH 

PŘÍLOHA 
pffspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

IČO: 75117398 
Název: Q_j:>!!_~S-~á -~~~t~~!lj __ C?~9~~-Z~C_!, _přís_~ě.~~O~~ ~!9!l_~l~a_c:_~-

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosincl2014 

Sídlo !scctni J1!dMtk y 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

(lda,.:- o orga•l17ar.i 

Ostrožná 46 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 75117398 

právní forma 

zřizovatel 

Příspěvková organizace 

Statutární město Opava 

Místo 11odnikaní 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podníkl\ni 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

. >5CRGI..!!:')(~! P.~ {1~!_1201~_1 050~~~!4) 

kulturni činnost 

Kontakt111 lidajc 

telefon 

fax 

e-mail 

IJINIIW stránky 

734 862477 

ucetni@oko-opava.cz 

www.oko-opava.cz 

Razrt~<o 'r'i:eti:!!J~no~_y ___ ________ __ _____ _ 
Opavská kulturnr organi:tllté, 

prfspt:vková organlzaco 
Ostrožná 236/46, 746 Ol Opava 

IC:75117398 

Or.oba odpr.w'\dna 7tl úte~n;r.tvi 

Martina Radková 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2015, Bh 6m53s 

26.02.2015 8h 6m53s 

-- ·-I/--- J 
/-:6 - -···---· ----·· ·-~ -·----·· 

i -1-
L .. ____ _ 

Statt~ttimí z:istupcc 

Ing. Jana Hynarová 

Podpisový záznam statutámfho 
orgánu 

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

l~-~-- t:_~ / - --/ -=-·· -~ /. ----~-] 

strana 1 1 20 



c 

Licence: DZ3H __ .?<~~G_UP_>!_~~f!'!!_ J1~1!0141 0~~~_2D_!_~) 

-- ·--------~--~- -~---- ------
A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona 

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona 

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona 
Smlouva o výpujčce s MMO Opava ze dne 08.10.2010- výpůjčka movitých věcí- Obecní dum- 5.-486.563,50 Kč. Smlouva o výoůjčce s MMO Opava ze dne 06.06.2012- výpůjčka movitých věcí 
Dum umění- 4.116.287,72 Kč- celkem- 9.604.851,22 Kč 

26.02.2015 8116m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2 120 



Licence: DZ3H ~~CR_G__I.!f:'X(l lf'.~A_ (121 !~_D_14 (~5_?__3!_0!4) 

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

Číslo 

P.?!E!~~ _"!_á~~~J!?J.ožky ____ ··---- _____ _ . __ ----- --- __ __ _ -- --------~=~~:::.zl _ _= ____ B~~N;__: __ ·- {!~ETŇfoaposf - _:I~ULÉ - ·--~=--- -
P .1. Majetek a závazky účetní jednotky 1 118 -485,23 1 079 924,5-4 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3: .2l!.Y~!ní -~aj~te~-- _ _ _ __ __ _ _ _ 
P.ll. Vyřazené pohledávky a závazky 

1 . Vyřazené pohledávky 

?~- ~~~:ze_~~ záv~!:~l . _ _ . ···-- ____ _ __ 
P.lll. Podmíněné pohledávky z dúvodu užíváni majetku jinou osobou 

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

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání 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 --· -·------- - __ 1 ~ ~ -8~8?.23 

911 
912 

921 
922 
923 

924 

925 

926 6. l?l()u_b_~~~bé p~~~ín_ě~~.E.'?h.led_á.y_ky z c:!_Q~odu už_ív~ní ~&e!~u_ji~O!J ť!~ob_~u~i!1Ý.G_h. dů_lf~dů • ·---•-• · •• -· --•-• - ··• •·"•• •M•••·----·------• o • -·-·--- -

P.IV. Dalšl 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 podmíněné pohledávky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

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

_!2~_ Q!_o_u_~odobé podmíněné po~~dávky ~ soud_'2!ch sp~r~! __ s..e_ráv_!'l_!c~ ří~-~~~ .é!Ji'!i~~ říz~~í 
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 

1. Krátkodobé podmlněné závazky z operativního leasingu 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

3. Krátkodobé podmfněné závazky z finančního leasingu 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančnfho 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 podmlněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 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 
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9 604 851 ,22 

9 604 851,22 

1 0?9 924_.5~ 

9 604 851 ,22 

9 604 851,22 
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Licence: DZ3H )(_~R~~XA I P'(_A J! 21_1201~_1!593201~) 

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

~~~~~ --~a~~!. po~~:____ _ __ ·-· _ ---···- ··----·--------~-==-~=-=-=~- _____ Pod~:~_:;E ~. ----·-s_~Ň;--~~- úC_c:rNI oeĎoa~~~-~~ -~~~~ú~~----~·~-----
P.vn. Další podmíněné závazky 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 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 podmíněné závazky vyplývající z práv.předp .a další činn .moci zákonod,výkonné nebo soudní 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

1 O. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

11 . Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů , správních 7izení a jiných řízen i 

·--- ~ "!_. ~lou_ho~ob~- pod _!Tl íněn_é ~~~!!!~Y-~E! .. ~~':Jd_!l_Í~~()!:~~~áv_n ~~~fíf:~ní _!jin~~J1~zení 
P.Vlll. 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 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

978 

979 

981 

962 

983 

984 

985 

986 

991 

992 

993 

994 

999 
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8 486 365,99· 8 524 926,68-

strana 4120 



Licence: DZ3H ~CRGUP}!A_!_':_YA (!~"!_! 2014 I ~~0~_2~1~ 

A.S. Informace podle§ 18 odst 1 pism. c) zákona 

Čl'slo 

polofl<y Název položky 
~ -- --~ a~tN~ - --·- - a&rNi o~oos~---· MINUi.i _ _ __ ---

1. Splatné závazky pojistného na sociálnim zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 136 055,79 95 774,29 
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěni 59 243,00 41 204,00 
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

26.02.2015 8h 6m53s Zpracováno systém"m UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 5 /20 
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A.6. Informace podle§ 19 odst. 5 písm. a) zákona 

------~-·-·----------·-~---------· - ------ -------- - - ---------------- - -----
A.7. Informace podle§ 19 odst. 5 pism. b) zákona 

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 

26. 02.2015 Bh 6m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 6 / 20 



Licence: DZJH 

B. 

Óíslo 

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 

26.02.2015 Bh 6m53s 

__ __ ___ ><_CR~LJ_P><_!1_!f:.Y !- J1.~112!}!_~. / 0~3~~!~) 

- - - - - -- - - -

syntetický~ BĚŽNÉ 
úéetj 

UCETNI OBDOB/ -- - -
MINULÉ 

364 

364 
364 

364 

Zpraccvlmo systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 7 120 



Ucence: DZ3H - ---- ~~ť5_~1.!f'J!.A! ~'(.~_ (12!}___2_0_141 0~03201_4)_ 

- ------ ----··-·-~---- · -----------·--·-- ---- -------------
c. Doplňujici informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jměni účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořizeni dlouhodobého majetku" 

Číslo 

položky 

C.1. 

C.2. 

Názt!lv položky 

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

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

~t-------------OčcŤNI osoo-----;;;-------- - --- - -------
1 --· -- ·- ----- - - --- --- ----- --

BIUN~ MINUL~ 

733 826,56 

1 467 646,24 
74 790 081,17 

26.02. 2015 Bh 6m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spor. s r. o. strana 8120 



Licence: DZ3H _ ·- ____ Xc_R_G_tlf'>f":.!f'.'(A_ (! 2!J ?.~~ 4_1 0_~9~2~_'. 4) 

-·----·- ----- ·-·--·-- ·-·-·-- ---- -- - - -------------· 
0.1. Polet jednotlivých věci a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 

0.2. Celková výměra lesnlch pozemků s lesnim porostem 

- - --- - - -- --·- - - - - - - --- - ·------
0.3. Výše oceněni celkové výměry lesnich pozemků s lesnfm porostem ve výši 57 Kč/m2 

--- - -----
0.4. Výměra lesních pozemku s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

-----
0.5. Výše oceněni lesnfch pozemků s lesnim porostem oceněných jiným způsobem 

- -·------- - ------------
0.6. Průměrná výše oceněnt výměry lesnfch pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem 

- -- ·· -- - - .. ------------- --- - - - ·-·-····---- --------------
0.7. Komentář k ocenéní lesních pozemků jiným způsobem 

26.02.2015 Bh 6m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 9120 



Licence: DZ3H ······------- ·-- - - -· -~c_F~~!f!:_>!A. ~P_Y~ (?_2_1!2~1_41_9~03~14)_ 

E.1. Doplňující informace k položkAm rozvahy 

Castka _K I?_olož~e __ ____ _ .CJ~?.i?!ň'!f!~!..'!!~!!f!a_ce __ . .. ---··- ·· ------·· __ ···-- -·---- -- ·------------~ ·-·--

účet, 416,24 

26.02.2015 8h 6m53s 

Rozdíl mezi účtem 416 a 245- přílohou F.ll .7 a Rozvahou -111.5- je celkem 1.142.029,81 Kč z toho: nefinanční krytí, které bylo převedeno z HV za 
r.2013 převodem z RF je 733.826,56 Kč- , který vznikl výpočtem transférového podll u z částky 75.523.907,73 Kč ( Dominikánský klášter- 403 
0300- 17 4. 347.945,73 Kč , Kostel sv. Václava - 403 0600- 1.164.699,12 Kč) - roční transférový podíl - Dominikánský klášter- 722.563,68 Kč a 
kostel sv.václava -11.262,88 Kč. Oznámení zřizovatele Statutární město Opava ze dne 17.04.2013 . Oprava v r. 2014 za rok 2013- AU z 403 0600 
- 722.563,68 Kč a 403 0300- 11 .262,88 Kč ma účet 403 0500 .( Oprava v příloze č. C.1.) Celková výše snížení investičního transféru od r. 2013 je 
1.467.646,24 Kč( příloha č. C.2.)Dále rozdíl na účtu F.ll.1. ve výši 451 .217,- Kč za odvod odpisů -11 ,12/2014 - odpisy převedeny v r.2015 ( účet 
378- závek BÚ a 377- pohledávka IF) a účtu F.lll.1 .ve výši 43.013,75 Kč za kamerový systém ( 377- závazek IF a 378- pohledávka BÚ). 
Odvedeno v r. 2015. Rozdíl je 408.203,25 Kč. 

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

1142 029,81 
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Licence: DZ3H _ _ __ ___ :l(CRGUPXA_! ~A- (1_31 12014!!!_~03?0!_4) 

- - -- - - --- - -- - - - - ------·--- - -- -- - -- -
E.2. Ooplňujlcl infonnace k položkám výkazu zisku a ztráty 

---__;o;:_------·-------------·-~-- .. 
Kpoi(J~~-- _ _poplň~f~i"_~~e _ _ ---- ---- - - ·- - - - Částke 

672 

26.02.2015 Bh 6m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 11 120 
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-- ·· ·- ·--·---- - -··-··------ --- - ------ - -·-··-·- - -·- - - -----------
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžnich tocích 

I( P!'!9_žce ___ _ (?'!_P_~~u~!_!_nfo'!"~ce . _____ . __ ·---- --- - __ ____ . __ Částka 

-- ----- -- .. · --·- · - - · 
26. 02.2015 Bh 6m53s Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. strana 12 I 2 0 
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--------------·------- ------~------------------------------------

E.4. DoplňujJci informace k položkém pfehledu o změnách vlastního kapitálu 

_K ~~ožce - - --- - · f:j~plňujlc!_ inf~'!!'~. ____ _ Částka 
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Fond kliltumfch a sociálních potřeb 

Císlo Název 

-~~~ - ·- - ~~~~~e.~~-~~v f_!)_!ld~k ! :1. ----·----··----
A.II. Tvorba fondu 

1. Základní příděl 

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

Položka 

. _ _ _ --~C2..f3.G!JPXA ~f':.YA (1!1_12~1~!~59_3_3014L 

- -- -·-- -- --- --~--· 

BtžNÉ. úCETNI OBDOB{ 

. !.!_~23,89 
34 720,84 

34 720,84 

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

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 

5. Ostatní tvorba fondu ·---- - - - -·- -- ·- ---
A.III. Čerpáni fondu 32 620,00 

1. Půjčky na bytové účely 

2. Stravování 32 620,00 

3. Rekreace 

4. Kultura. tělovýchova a sport 

5. Sociální výpomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžní dary 

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životnf pojištěni 

9. Ostatní užití fondu 

A.IV. Konečný stav fondu 15 724,73 
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- - - ---- -- - - --- --- - ----- ---- - ------------- -- - --- - -· 
Rezervnl fond - pi'íspěvkové organizace zflzované územniml samosprávnými celky a svazky obci 

Položka 

Číslo Nézev - ·------ ·---- - --- -- - --···----·· -- -- ----- - - - - -
0.1. Počáteční stav fondu k 1.1. 

··- -- ···-·· ----- ---- ----· ·- - · ---- -- - -·- ····· ----------- ----- -- -- - ·-- ---···-
0.11. Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodařeni 

2. Nespotrebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 

4. Peněžní dary - účelové 

5. Peněžní dary - neúčelové 

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

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodařeni 
2. Úhrada sankci 

3. Posíleni Investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

4 . časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

_ . ---~:...O.~.a!~í če~f'~~! _ ___ . . ____ _ 
O.IV. Konečný stav fondu 

26.02.2015 8h 6m53s Zpracováno systémem UCR® GORD/C® spol. s r. o . 

X~R~!J~~~ I !:_YA _(!_ 21 '!__2_!!14 ~-05?_~014}. 

BtZNE OčETNI OBDOB/ -------- _________ __ _, __ ....,. - -
-----~-!_4~ ~7! ... !~ 

758 341,32 
758 341 ,32 

760 784,56 

733 826,56 

---~6_~8_.Q_O __ _ 
1 138 034,88 
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------- ---------------- --- -----~---·------~--~-------- ---- -----
Investiční fond· pfispěvkové organizace zřizované územnlml samosprávnými celky a svazky obcl 

Polotka 

élslo Název · - · _.. ________ - ·- --·--
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 
-~-- - ----·· - ~------ "•··· ·····--·· -~ 

F .ll. Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 
3. Investiční příspěvky ze státnlch fondů 

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přfspěvkové organizace 

7,_ !'ř_evody_~ ~ezervní~~ fond~. _____ .. -- - - --·· .. · ------·-
F .tll. Čerpáni fondu 

1. Financování investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo p ůjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

4. -~()S~ení zdr~jů_~r~~:mý~!!_~ ~~!ll:~~~!lj_ůdržby ~~!aX.~<:Ijetku 
F.IV. Konečný stav fondu 

26.02.2015 Bh 6m53s Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. 

__ XCR~f.!.f!~A,l P_Y~ .(121!l_D14 I 050_~~01_'!}_ 

B~ŽNÉ OtETNI OBDOB{ 
---~-----~ --------~- ---

- -- _1 __ ~_6_~_~7-~.~-!. 
3 900 964,56 

2 696 918,00 

470 220,00 

?.3~~36!§~- -
3 712 737,75 

712 737,75 

3 000 000,00 

2 051 197,47 
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G. Stavby 

tf sto 
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 

tis/o 

položky Název položky 

H. Pozemky 

H.1. Stavební pozemky 

H.2. lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. 

H.5. 
Zastavěná plocha 

Ostatní pozemky 

26.02.2015 8h 6mS3s 

_ _ . __ >~!CR§I}PXA (.P'0 . (.!_~! 20!_~ I 0~32l!_!.~) 

----·-------· 

------- 1== -~ 
r-- BRUTTO 

ot/:1-N'iosooal _ .. 

---N-E~ s!2.NÉ MINULÉ 

KOREKCE 

230 635 646,60 15 329 902,00 215 305 744,60 217 241 837,65 

230 635 646,60 15 329 902,00 215 305 744,60 217 241 837,65 

L __ 
~----·liRurro 

_ _ _ _ _ _ _ ÚČETNI OBDOB{ 

BÉžNÉ 
------~--· 

KOREKCE: NETTO~ MINULÉ 

12 939 876,00 12 939 876,00 12 939 876,00 

12 939 876,00 12 939 876,00 12 939 876,00 
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licence: DZJH ___ _ X~R_(>_'!_P_XA I'::'!~ (! 2_~_!.3!?1 ~1_050331!_1_~!. 

I. Doplňujícllnfonnace k položce "A.II.4. Náklady z pfeceněni realnou hodnotou" výkazu zisku a ztrit~ 

Cl s/o 

f'O!C?žk_y_ __ ~!..Z~Y._~i!~~f!L .. ·- ·- ·-- -- -· -· ··-- ·- . - ... . ·- -------------

-r- ------- UCETN/ OBDOBt ____ _______ _ 

__ _L ______ ~~Žrj_É._ ______ ~---- _ := MINI!i:~ =--==--= 
1. Náklady z pfecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

J. Doplňujlcl infonnace k polofce "8.11.4. Výnosy z pfeceněnf reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty 

--c ___ (!2ETN{_OBDOB!__ ___ ___ _ ______ _ 

__ _ j_···------~~L:N~--. ·------ ·-- - - - -----·-· ."1."!- !!.~§ ·---------
Císlo 

?_O.~O!_ky ___ f'!_~~-f!~f!?lcJ_ž_k)t_ _ ...• _ ··-···-········ __ . ....• ---------------· 
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 
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.. Licence: DZ3H - ------- · - - ---·- --· --- - - - XCRGU':_XAIPYA (1211?~2410~9~20~~ 

----------------------
K. Doplňujici infonnace k poskytnutým garanclm 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garanclm jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garanclm ostatním 

Poznámky k vyplněni: 

Člslo Poznámka 
sloupce 

1 Jé je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúi'adem. tč by mělo být unikátní. v tomto sloupci uvede účetní 
jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejit prospěch byla garance poskytnuta. 

2 

3 

4 

Název nebo obchodnl jméno účetní jednotky, v je již prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označeni, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost.Obchodnlm jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku 
je obchodní firma. 

té je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Ceským statistickým úřadem, Obchodnlm rejstřtkem nebo iíVnostenskýmúřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní 
jednotka IČ účetnl jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byliJ garance poskytnuta. 

Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jej i i závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označen/, pod kterým účetnl jednotka provozuje svoji činnost. Obchodnfm jménem účetní jednotky zapsáné do obchodnfho rejstříku 
je obchodní firma. 

5 Detumem poskytnuti garance se rozuml jej! zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veňte~ oručení ze závazky dluinikll vůči věfiteli (včetně podpisu a valu 
směnky}, nenf-/i dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schváleni zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu~~ poslednímu rozvahovému dni. 

7 Den a měsíc účetního obdob/, za k1eré je sestavována účetní závěrl<a, a v němt došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí reaBzace garance, neboli úplnéčí částečné převzetí dluhu za piNodního dlužnlka z titulu 
poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

B Čirstka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhm dosav11dnfch plněn/ (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétnlho ručení či záruky. 

10 Účetnl jednotka uvede či s/o dle následujlcího výčtu: 1 -Půjčky (zápůjčky}, úvěry, návratné finanční výpomoci, 2- Dluhové cenné papíry (včetně smě_nek),3- Přijaté vkllldy a depozi t/I, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky . 
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- ------ --- --- --- - - - ------ · - ---- --
L. Doplňuj Iei informace o projektech partnerství veřeJného a soukromého sektoru 

Poznámky k vyplnění: 

éislo sloupce Poznámka 

1 éislo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 

··---_ ------ _)(_C?_'!_~l_fťx_}l._!!'Y (!_j_1~11201.~ lO~!Jg29_!4J_ 

2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem vefejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající p/smenné označeni z následujlcího výčtu: A- Dopravnl ínfraslllJktura,B- Vzděláváni a související služby, C - Vodovody, kanalizace a 
nakládán/ s odpady, O- Sociálnl služby, E- Zdravotnické služby, F- Teplo, energie, G- Ostatní. 

6 až 7 Pfedpokládaný nebo skutečný rok zahájeni a rok ukončeni stavby, pokud je stavba součástí předmětné vefejné zakázky. 

9 a i 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízeni majetku v jednotlivých letech. 

13 Skutečné náklady na pořízeni majetku v cetkové výši od uzavfení smlouvy. 

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodevateli. 

16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené ůčetníjednolkou dodavateli. Obvykle zahmujltak zvanou servisní sloiku, úhradu nákladů na pofizení majetku, úhradu nákladů na e>rteml dluhové financováni a další. 

17, 19, 21,23 tnvestičnl složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízeni majetku v jednotlivých letech. 

24 Celkově výdaje na pořlzení majetku v platbách za dostupnost. 

25 až 29 Oalší plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). 

• Konec sestavy • 
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Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2014 

Název PO: 

Opavská kulturní 
organizace- HČ 

Opavská kulturní 
organizace-VČ 

Opavská kulturní 
organizace-
ne peněžní 

L_ 
celkem 

Zpracoval : 
Dne: 

Výsledek 
IČ hospod. po 

zdaň. celkem 

75117398 200 151,66 

75117398 231 496,63 

75117398 733 819,68 

1165 467,97 

Martina Radková 
5.3.2015 

Návrh organizace 

Příděl do Příděl do 
rezervního fondu 

fondu odměn 

140 106,66 60 045,00 

231 496,63 

733 819,68 

1105 422,97 60 045,00 

Návrh zřizovatele Zůstatek k 31.12.2014 

Příděl do Příděl do 
Fond Fond Fond 

rezervního fondu 
fondu odměn 

rezervní investiční odměn 

1138 034,88 1 317 370,91 279 087,00 

733 826,56 

0,00 0,00 1138 034,88 2 051197,47 279 087,00 

v Kč, na dvě des. místa 
Návrh Návrh 

organizace zřizovatele Zřizovatelem 

nařízený 
Převod z rezervního do 

investičního fondu 
odvod 

3 000 000,00 

733 819,68 

733 819,68 0,00 3 000 000,00 
--

Odvod do fondu odměn ve výši 30% - z HČ -60.045,- Kč , do rezervního fondu ve výši 70% - z HČ- 140. 106,66 Kč a ve výši 100 % z VČ -231.496,63 Kč na dofinancování výstavní činnost i v 
roce 2015- podané žádosti na dotace u Krajského úřadu na výstavu Opavský pivovar ve výši 150.000,- Kč a na Ministertvu kultury na výstavní činnost v Domě umění v r. 201 5 ve výši 500.000,· 
Kč, které byly neúspěšné . Nepeněžní VH ve výši 733.819,68 Kč převádíme do RF a následně do IF -z Investičního transféru z MMO . 

Rozdll mezi uzávěrkou HV u HC a VC v celkové výši 75.875,- Kč došlo omylem k zaúčlovánl odvodu zdravotnlho pojišl?'d::~·p;o· 11 ,1212014 

podpis ředit~~e O 

pavská kulturnr o rgani.<:ace 
• r> f(spěvková org;;ni:<,\ce ' 

Omo.žn.J 236/46, 74G 0'1 0 .. .. 
JC: 75 ·~ 1 7~98 ('}ot\(l 

-·J-




