
Licence: DTDY XCRGu_~ IRY~_ .f!.?0~2014 1_01012012)_ 

ROZVAHA .. BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 

ICO: 70999627 
Název: __ ___ ~ař~zení ~~~ního ~!r~vo_y~-~~ p!í_sp~v~o~-~~~-~~~~ace ___ _ 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

J: úb~tn1 '~dnť.lthy 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Udaje o org<lrhzaci 

.. j 

Otická 2678/23 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 70999627 

právní forma příspěvková organizace 

zřizovatel 

!\~'lh<tkt>·li údaJe 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

Magistrát města Opavy 

605 923 349 

'"::soba odpovédná:z.a t"1čctnictví 

Pchálková Lenka, Hrbáčová Alena 

Podpis_ový zá~na~ osoby odpovědné I "Ít ~-
za spravnost udaJU Vl =-· r-

O!<amžik sestavení (datum, čas): 09.02.2015, 13h15m27s 

09.02.2015 13h15m27s 

~-~'!-

Místo podnikárí 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Př~drnót podníkar1 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko úcetní j<ódnotky 

r 

St <tll r'1í záswrce 

Stravování dětí a žáků, závodní stravování 

Hostinská činnost, výroba potravinářských a škrobárenských 
výrobků 

·---------------, 
{.:dízeni <;ko\niho :;travování Opava, 
-22- příspěvková organizace 
Otická 2678/23, 746 01 Opava 

~605 923 358 
IČ0:70999627. OIČ:CZ70999627 

I 
I 

i 

__ j 
Hertlová Bronislava 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

#/~/ / 
[ gnv -~ 
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Licence: OTDY~---

_, . 
položkY, Náze'v;(X)Io!ký 

~i" Stálá aktiva 
"----~-----'-

1. 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. Uspořádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého nehmotného majetku 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

_ 1_0.:_ Dlouhodobý nehmotr:'ý maj~t~- ~~čen_í~P.rodej_i _ ___ __ _ 

ll. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 

2. Kulturní predměty 

3. Stavby 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

9. Usporádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého hmotného majetku 

1 O. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

__ ~l<:uhodobý hmotný ~~j~tek urče~_Ý_ ~pr~~!i_~ - --- ---
111. Dlouhodobý finanční 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 

--~<?~atní dlouhodobý ~.!:'l3_r:'_~n~- maje_~k ___ _ _ _ _ 
IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

--- --- - -----
09.02.2015 13h15m27s 

XCRGURXAIRYA ( 17032014 / 01012012) - --- -·-- ---- ----· --- ---

. . 

F 
.. ·, .. 

'·" ·.·-:. 

'_syntet~~: _ Běžné K~;~~ce . ·''';,, .,d _ >-Ne;;{ ; : -,::: .\:.::::i!::·~:::lf.. Minulé 

-----'--_51_ 117186,47 30 90~ 041 ,27 . .... . . 20.211145,20 20 494_:_986,20 

272 819,93 272 819,93 

012 

013 

014 

015 

018 

019 

04 1 

0•1-4 

05 1 

035 

0~1 

G32 
t:J21 
022 

025 
028 

029 

042 

045 

052 
036 

061 

062 
063 

068 

069 

462 

464 

465 

2?2 819,93 

50 844 366,54 

1 409 600,00 

13 559 342,71 

21 443 861 ,27 

14 357 562,56 

14 000,00 

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

272 819,93 

30 633 221,34 

1 999 175,20 

14 276 483,58 

14 357 562,56 

·- ---- -
20 211145,20 

1 409 600,00 

11 560 167,51 

7 167 377,69 

74 000,00 

20 494 986,20 

1 409 600,00 

10 829 885,51 

8191 500,69 

64 000,00 
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Licence: DTDY 

·.,,.,,, ·:i:i_<;·~i;;:l::iL. ··'T; 
porožky N~zev pololky Hi 
Císlo 

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

XCRGURXA I RYA .(170320141 01012012) 

0 Obdob! -~--f------------------
Syntetický Bělné, : ' ' .. . • . · 

:-- . -:·- :u•!fi'-~-ÚČBI Brutto ,, .. ,; ,_, · Korekce ···:•' ,."._,,_ --<'· Ne~ ·--:r:~··--·: .. !·;~· 
468 

469 

471 

Minulé 

B. Oběžná akti~--"-'':'--: ____ --"--'.__--- -------- - -----'------ ..:.._-- - -- 11 904 389,50 .··:: 11 904_~89,5~- 11 131 023,57 ----- -
-.~· .. 

1. Zásoby 

1. Pořízení materiálu 

2. Materiál na skladě 

3. Materiál na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastní výroby 

6. Výrobky 

7. Porrzení zboží 

8. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

__ 1_0: <2~tatnl zásobL 
11. Krátkodobé pohlodávky 

1. Odbě rate lé 

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 

268 807,75 

11 1 

112 264 192,27 

119 

121 

122 

123 

131 

132 4 615,48 

138 

139 
-- --------
975 855,00 

311 134 901,00 

314 1?.0 000,00 

315 

316 

335 

336 

337 

338 

341 165 200,00 

342 

343 28 309,00 

344 

346 

348 

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 
29. Náklady příštich obdobi 381 1 577,00 

30. Příjmy p7ištich období 385 
31. Dohadné účty aktivní 388 

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 525 868,00 
-- - -------- - ·-- - ----- --- --.. -- -- --- - ··-· --- -·-

09.02.2015 13h15m27s Zpracovflno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. 

268 807,75 254 677,28 

264 192,27 250 340,55 

4 615,48 4 336,73 

-- - ------ . ---
975 855,00 870 706,55 

134 901,00 163 383,00 

120 000,00 

165 200,00 136 700,00 

28 309,00 66 753,00 

1 577,00 4 714,55 

525 868,00 499 156,00 
-----·-·-·------- --- ------
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Licence: DTDY 

~~::;:'!· !:~~;~-:;~~~:• ::::::' 
- - ----···- - - ---

111. Krátkodobý finančni majetek 

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 

3. Jiné cenné papíry 

4. Termínované vklady krátkodobé 

5. Jiné běžné účty 

9. Běžný účet 

10. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

-- ------ -·· ·- - ---- -
09.02.20 15 13h15m27s 

_ _ XG_RGURXA! RY~ (17032qJ_4 1'}~01201~ 

·•'t• 
r-· .... . , 

'' ·· Synte{iéký Běžné· .. · · · ' ;:~; . · účet ~· Brutto .. :.:• .;;, .. ... :. K~rekce ;;'·,;'•:·:!•.:. '''''!'' Ne~ ' ;)!i;~' 1'· , •.. 

,ObdobÍ . :i 

Minulé 

- --- - ---------- --·-----·----- --- .. - ·-··--·--- - --- - - ----- --·-
10 659 726,75 

251 

253 

256 

244 

245 

241 10 590 087,99 

243 41 000,76 

263 

262 

261 28 638,00 

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

10ii59726,75 

10 590 087,99 

41 000,76 

28 638,00 

10 005 639,74 

9 926 934,98 

52 367,76 

26 337,00 
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Licence: DTDY - ····---·-- - - ------ --- --
>;!i:;.:!,,. ~~yn~e::F •·· ·o _ Bé~:o~: :-·- '> ,,: Minulé 

CF~o •'·!: ::,:;1:· ·_,.;,•· 
pololky N~ze'Vpolotky 

C. Vla~~níkapitá_l -----"'-:-.~- __ --~----------'--------~- 24 111 426,11 

20 €20 146,38 

20 483 693,52 

--- 24 171 44~;2~. 
20 767 534,52 
20 767 534,52 

1. Jmění účetní j ednotky a upravující položky 

1. Jmění účetní jednotky 401 
3. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku 403 

4 . Kurzové rozd íly 405 
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 

6. Jiné oceňovací rozdíly 407 

408 136 452,86 __ _ I.:_9prav~ min~ých ~~?._b! ---- ------------- --- ---·--------- --- --
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 

_ _?_._i<:_n~e_p:~ukce ~~jetku, inv~stičn_!_fon_d ______ _ 
111. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodařen í běžného účetního období 

2. Výsledek hospodařeni ve schvalovacím řízení 

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

--~· _ _ _ Cizí ~dr~ 
I. Rezervy 

- -~:... Rez~~-L _ - ------ --- - - ------------
11. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné fina nční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

8. Ostatní dlouhodobé závazky 

_ ~:... Dlouhodobé p~ijaté ~áloh.t_ ~t~nsf~ry 

111. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

09.02.2015 13h15m27s 

411 
412 

413 
414 

2 480 274,35 

212 000,00 
56195,76 

626 172,74 

2 290 902,57 
212 000,00 

66 605,76 

626 172,74 

416 1 585 905,85 1 386 124,07 - -- ------- ----- - -- - ------------ ----

431 
432 

441 

451 

·~52 

455 

.C58 
459 
472 

781 
26ij 

321 
324 

3ZG 

- - ---· 

1 011 005,38 

1 011 005,38 

8 004108,59 

a 004 108,59 

2 192 389,25 
2 385 026,50 

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

1 113 003,13 

1 11 3 003,13 

7 454 569,55 ------

7 454 569,55 

1 767 937,63 

2 227 225,92 

XCRGURXA I RYA (17032014 I 01 012012) --- - - ---- ---- --- -- ----- - ----
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Licence: DTDY 

érslo ·• . ·:'i:~L·l~ ·" 
položky Název polotky 

10. Zaměstnanci 

11 . Jiné závazky vůči zaměstnancům 

12. Sociální zabezpečení 

13. Zdravotní pojištěni 

14. Důchodové spoření 

15. Daň z příjmů 

16. Jiné přímé daně 

17. Daň z pfidané hodnoty 

18. Jiné daně a poplatky 

19. Závazky 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 příštich období 

36. Výnosy příštích období 

37. Dohadné účty pasivní 

38. Ostatní krátkodobé závazky 

09.02.2015 13h1Sm27s 

---~------r-----~---~ -. · Syntetický · Obdobf 

. ' ... '. účet , ·. BéW 

331 

333 

336 

337 

338 

341 

342 
343 

344 

345 

347 

349 

372 

374 

383 

384 

389 

378 

• Konec sestavy • 

1 293 129,00 

473 226,00 

204 024,00 

686,00 

55 891 ,00 

457 014,67 

341 540,00 

601 182,17 

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

Minulé 

1 223 288,00 

636 762,00 

38 505,00 

687 682,06 

297 501 ,66 

575 667,28 

XCRGURXA/ RYA ( 170320141010120 12) 
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- !..ic.ence. ~TDY XCRGUVXA !VYA (06012014101012012) 
- ---· ---- - - . ----· ·· -- --- -- -

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
přispěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 

ICO: 70999627 

Název: Zařízení školního stravování, příspěvková organizace 
- - ------ -···-·-- - ·--·-- -·----·- --·----·- - -·----· 

Ssstavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo úče1ní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Údaje o erg. l!liZ"''ci 

Otická 2678/23 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 70999627 

právní forma příspěvková organizace 

zřizovatel 

Kontak:tni úd:;Je 

telefon 

fax 

e-mail 

WNWstránky 

Magistrát města Opavy 

605 923 349 

Osoba odpúv!:'dl 1a za účetr. ctví .. , 

Pchálková Lenka, Hrbáčová Alena 

Mtsto podnikan1 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Předmd rwdnikaní 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razitl<o účetní j~dnot!fy 

Sta tu 1í zástupce 

Stravování dětí a žáků, závodní stravování 

Hostinská činnost, výroba potravinářských a škrobárenských 
výrobků 

~~Í•t. ~;fi ~- ~O:í; :L ;~, :; t;J;·u·i;:HIIJ:,.;.:tJ 
-::;;.- příspěvková organizace 
Otická 2678/23, 746 01 Opav 

li'J 605 923 358 
!C0:7099~627, DIČ:CZ7099962 

Podpis.ový zá~na~ osoby odpovědné I ----grl ( 4vt~h_J __ _ Hertlová Bronislava 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu CL!{~ ------. 

za spravnost udaJU f v 0 ·--f--
Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2015, 13h20m 2s 1 

09.02.2015 13h20m 2s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

-

strana 1 I 4 
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'Licence: i>TDY 

CisiO •:·· ·-~- - ::_:;1:~···~; __ :, --:r 

polotky NtJzev poloŽky • y. 

• ' ' · ~ r 1 '; • • : ~ ·J. ;j : : ; · ·:\',. i · ; ·. · 
~'i, ' 

_ _ 1. Nák!~dy z činnosti : · · · · · 
1. Spotřeba materiálu 

2. Spotřeba energie 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 

4. Prodané zboží 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 

6. Aktivace oběžného majetku 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 

8. Opravy a udržování 

9. Cestovné 

1 O. Náklady na reprezentaci 

11 . Aktivace vnitroorganizačních služeb 

12. Ostatní služby 

13. Mzdové náklady 

14. Zákonné sociální pojištěni 

15. Jiné sociální pojištění 

16. Zákonné sociální náklady 

17. Jiné sociální náklady 

18. Daň silniční 

19. Daň z nemovitostí 

20. Jiné daně a poplatky 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

23. Jiné pokuty a penále 

24. Dary a jiná bezúplatná předání 

25. Prodaný materiál 

26. Manka a škody 

27. Tvorba fondů 

28. Odpisy dlouhodobého majetku 

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 

31. Prodané pozemky 

32. Tvorba a zúčtováni rezerv 

33. Tvorba a zúčtováni opravných položek 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

09.02.2015 13h20m 2s 

- -.... 

XCRGUVXA I VYA (06012014 1 01012012) 
·- ---- ~--------- ---- - - · - -· 

Syntetický · Běiné obdobi . · · · · Minulé období · 

úoot~ :.·. H/;:;vníčinnosÍ ·· .· , , ' Hospodář.$káčinnosb.:· ,. -Hiavnlčinnosi ·· HospOdálská činnost 
-~- - - - - -- - -----

501 

502 

503 

504 

506 

507 

508 

511 

512 

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 

60 037 880,29 9 011 895,22 58 451 096,43 8 916 04 7,31 
-- - ·-- -·- - --·- ----- -- -- -- -

28 777 953,85 4 551 164,55 28 690 994,25 4 595 052,92 

2 757 627,04 544 864,39 3 115 313,98 537 089,23 

r 682 738.41 

12 803,77 

2 446 365,31 

15 485 286,00 

5 232 044,13 

64 027,31 

172 180,36 

33 012,81 

1 141 173,00 

387 033,26 

289 754,24 

239 732,07 

1 824,10 

444 267,25 

2 005 248,00 

678 942,62 

8 309,91 

22 546,48 

4 703,19 

162 578,00 

55 138,86 

669 982,80 

12 924,57 

2 350 319,28 

15 077 475,00 

5120 311,46 

62 675,34 

162 435,34 

96 244,00 

45 243,83 

, 083 929,49 

331 890,53 

223 657,72 

95 012.41 

2 314,88 

531 127,31 

1 994 822,00 

678 217,38 

8 717,13 

21 651 ,96 

17 608,00 

6 416,17 

153 71 5,51 

47 066,46 

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 214 



• Licence: DTDY XCRGUVXA I VYA (06012014 / 01012012) 

Clsfo . ·~ 

polotky · Název polotky 
o~,;: ;;;.!,A; O 1 ~: o 0' ' "•!-' •• o: 

--------R--- ------ --·--·----
··- .,· , .. · Synteilcký Běžné období Minulé obdob/ 

' • :.· účet . . . . ~~~n~ činnos: , ,-. H~~pixlářská či~:~OO:I · H~~~~~ tinno~ . .. ,. , " Hospodáfská činnos; 

36. Ostatnf náklady z činnosti 

ll. ť. F!nanční.nákl~-~[_-~---~---------· 
1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou 

S. Ostatní finanční náklady 

__ !!!:_ · Náklady n~ transfe!Y .·.•• · "---· ____ _ _ 

1. Náklady vybraných ústředních vládnich institucí na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 

__ .Y~élň z_ příjmů _ 
1. Daň z příjmů 

549 1 845 635,04 

·----- - - ·--- - - · -
561 

562 
563 

564 
569 

571 

572 

591 

595 

2 821,56 1 631 356,56 3 578,23 

-- -- - -
_ _ __ 17_1_ 140,00 .1!~ 974,0~ 

171 140,00 178 974,00 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 
:,8'1•:;:11" .. V~~~sy. cei~~Wi:::.it ... :"~i\íWKqll·~,, 
~.:.-) :,., ·rl (!;' .J :~l. '. . . I {:~jl!. . --·•rb:il1 ' - -'-'=="--"--=== ...... --__,=~..._~---'-"-="----"'--'-'"'-~---_-_::i'l=!~:;;;""_-:'"';,..·~~·'.!t•· •so ;:o2Z)SOT~;i~~· : • ._.:~iM\I!iji1MR.194:~t-~·~o · :::R~~~~u:. ; :·:l~h1~~!~~~.:·~~6,4'3 :·.~u,~!l:1 ::: .. • ..• i;::liil''Jf(t :~~s o24~ 

I. _ _.Yýnosy ~ činl\ostl __ ·---·-----~---"-'-'-'-----· 
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 

2. Výnosy z prodeje služeb 

3. Výnosy z pronájmu 

4. Výnosy z prodaného zboží 

8. Jiné výnosy z vlastnich výkonů 

9. Smluvni pokuty a úroky z prodlenf 

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. Čerpáni fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

_ _ 11_. _finanČní vi~;~L ________ -·_. 
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. úroky 

09.02.2015 13h20m 2s 

-- - --·-·--· 
29 3_47_!03,37_.. . 1~-~-94 ~~~~o 28 31~~2~!39 10 2~1!._~34,4~ 

601 

602 

603 

604 

609 

641 

642 
643 

644 

645 
646 
647 
648 

649 

661 
662 

28 081 118,81 

41161 ,21 

t 197 062,35 

27 761 ,00 

____ 1 ~~,._;~, - ----

~9 642,92 

9 683 130,38 

505 660,22 

5 250,00 

·- ___ .. _ __ " ___ ------------- ------- -
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r . o. 

28 046 593,17 

64 539,90 

176 108,32 

31 782,00 

31 573,04 

9 804 092,24 

398 314,20 

5 618,00 

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

31 573,04 
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ciši~ . . . ' . ~ ; ': " .. : . 
položky · · •N,ázev pp/otky i]. 

l( . • :: ~-.: i·~ ; ' ;: : ~· 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

--~-- Výn~_yztransf~-- --- __ 
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

_ C; Výslede~ liospo_~ařerií ___ ___ ---~-------
1. Výsledek hospodaření před zdaněním 

2. Výsledek hospodařeni běžného účetního období 

09.02.2015 13h20m 2s 

X CRGUVXA I VYA (06012014101012012) 
~--·- - -· - · ----- -~ --·-· - - ·---

-s;;;~tický~ --------.BUné ;;dobí . ---~---ú'fuu~ob_f _ _ ____ __ _ 

účet ' ~~ •··~l~vnlčinno~ .:::~~s~~~~ktJ člnnos: l <t . . .. ~!~v~l -~n~s! ,,, Hosp~atska činnos! 

663 

664 

669 

_ _ _ _ ___c_ __ 3o sn 134,00 

671 

672 30 671 134,00 

- - - -- .,---- -----· - ·--.,-- ----,,..,-- --
- ---· ~'I_Ep _soo,oo. __ _:_ _ _ _ 

30 100 500,00 

- - - - - - --'- - ·- - ·- - ---· --- - - - -'----'---

• Konec sestavy • 

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

1 182 145,38 

I 011 005,38 

1 291 977,13 

1 113003,13 
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Licence: DTDY XCRGUPXA I PYA (2208201 4 I 05032014) 
. -- -··. ··-- ··· ·-

PŘÍLOHA 
přispěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 1212014 

IČO: 70999627 

Název: Zařízení školního stravování, příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo úče<nf jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ , pošta 

ŮdaJe o organ<z<1c; 

Otická 2678/23 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 70999627 

právní forma příspěvková organizace 

zřizovatel 

Kont.a!<.tní ~~rJ•~Jf.' 
!elefon 

fax 

e-mail 

VWI/IN stránky 

Magistrát města Opavy 

605 923 349 

Osob? oCJpovédn<> za úéetnictvi 

Pchálková Lenka, Hrbáčová Alena 

-- ---- -- --

M:sto podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ , pošta 

Piccm,[>t poti'l 1 

hlavni činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Stravování dětí a žáků, závodní stravování 

Hostinská činnost, výroba potravinářských a škrobárenských 
výrobků 

' 1;, ů~ctní jednotky 

r ---- ~;.it8i~\~s~pU~~~~~~; ~·~;~;I~~~~p~Vd, ~ 
· Otická 2678/23, 746 01 Opava 

1 

~ 605 923 358 
IČ0:70999627, DIČ:CZ70999627 

i 
L __ _ 

St.1tut<~rní ~á~:;tupce 

Podpís_ový zá~na~ osoby odpovědné j J t_,L1 /k t.. ~---1 
za spravnost udaJu =r- -<fl../C. --f 

Hertlová Bronislava 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu L=-#/il 

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2015, 13h21m22s 

··------ --· .. ---- -
09.02.2015 13h21m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 1 I 20 
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"""~11:j~Ff··· ·····-- .··1-ll·r >·.'·ir't';· :,:c--· -----~~--.. ---~-- - ·-- ··lt•· ,,, •·'" · -~,.~---;;,~ •. " · ~~.r- -:=--::e~ .. -.. -·~ ··~t ·· 
~~~ ~,l,k ._l_nfďrm'a'ce._ •pod le ' 's· : tz! ,o.~s. t. 3 ·iz:á k.ona • Jtiti~~;!]!ílíjl"r1111:~;i'ir lí:Hh!iHl~·~iil~i!i'ml·~.iJ":'íf~~~·' W_' ht"_ '~,;~·,: :-::·~~.:~A~~, .. ,.,,,::·~~;,ff;t~·t;:Ji,;;~~~n:!:~l\i_· ~ 1 (f{t,;;·.;;;,i!: • . .EI.•:n';,,,.,I':J:I,:: · ;· <o .t{joj -ÓI· '• -- \,~1,~ ~~7~-, . ! I ;~~ r<l '· ' ~; . ;,;!,.,.~) ,f,, i - , '.- • -"'- 1 .. 1t•• "fl't. ,1!1 :··:- - ..:~·•I:J.' J..,.O 10 ~~~ _;:,;\;~;,!~1$-:'r•~§f\t · - ,~(Jl• .. o 

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. 

~-~,·::v-:·-: · ··· ··· " loii;J~! ! 1 1Y! ; ; ~,;jli!'· .... ; . ': ) ,,~ ·-.lil ··-.. : .~i: 't(';'- ' 1 ' '<-:-·fW!lhr~;-dttf1~P 1 'f -:,_. ,.;(i~li!q,~-lltti•:·,W: I : ; ,J.:·.~;' ·i·PfUj ""''ll '.! .·· ~ .. \ : ~1 · ,;~:~' ',',.1 .• · . ~-. ~ ! -. <~ .' '" ,,,! : i1·~ -~ ' t ! '· ~ .. . ···• -·~~~li; (. :_; ' ~ < . •. ,,~J~t~!~'ll ;·;;: · .. : . ~rt~fl•l.~:. !; ~~~~ ~ . , ..... ·- ~ : ~:)~i •,' ,.· •, ; · ~ l l~ 1h f·i;t 1·,, ' :í:j::' 1 I r li lid;,,,.,; ...... ' ~i I 'i 
A' ~'2l~~~-~ ,, :~nf9 .rffl a ce I PB~:I:~ : §·· 7: ·o~~~~~ ~~- ·za~9..tM~ ,._'q,i"lflij!llii!U~I!!í!~~'ililiii!U?" -~l.; if:iii!H~~f),;: ili;::r::l'·l!ll\i:i~~,~~~;)'~ii, ' ;t·!!~l!ltíii~?+·;)~ilii~i':'l!l)::!i1llij~jjjj~:i:;''' '1~ii!'~li\_~~lil:!;;i .. ''' ' ~11l1~11P.\~llllii\ ! t!mh!UU!;lili\!IU ll l!i ::~! :.lfll!nllM!l ll!fl!r: ' lli\\lllllUJUUlii!Hlíii:;;~ ' !lmb111lllll~li''•':,j: ';;d;~~~~l~YW!!Wm!lmi. ;~l 
Účetní jednotka zahrnuje do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nad 40 .. 000,- Kč i neuplatněnou část DPH .. Na základě novely vyhlášky účtujeme náklady na náhradu platů za 
dočasnou pracovní neschopnost z důvodu nemoci na účtu 521 jako součást mzdových nákladů. 

!iY"'·i·· ··. - ""'i1T'li7~'Jr: · ·· cr ··''"'" ' '~''~"'' '. _· 'J''li I" . ..,,, ..... ,.,.. .., ....... ,_ .. , . . , , ,·~·-···- · ···"······· -.,.,..! .. ,.. .,.,,,,mi·· " · ·"t!ll·.~ • '~' ":-·1"- · .. , r .. .. . ti,. ,.., .• ,,1.,..... . -~~·url!l[m~ ... ,, 
A.3 w ;::~:: !~.f? rmace:i~ě:~,,~, § 7::o,·, ~~;;:,~ zá kb,~~~~,J~, :::::•rrf!ijlffi~d l U.V~~u-.,.: ;:i•li!li!i!i~HJijl~~;i,!:tť'~l:i!~:itř~~!ll!~·"~!';~milk!!j•:~~;f~;,,.·;,I!1!1L~i~~!F' :~:l;•!::!:~~h~*.~:~i,!!,:,:;· !·· mii!~~UII~III:•::·'i~'in!.if ~~~lllllitlti•''· '!:;;!"IW~Itltil ii •l: 1ill:!;!lillij .i"lli~UIIIIi"''':i''imH! !I!Woi!lllllll!!it~i! •:<.;:iiÍil~!iijUiUuuill!,::i'i. 
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Die zřizovací listiny pořizuje organizace veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Účetní jednotka provádí 
odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, prostřednictví rovnoměrných měsíčních odpisů, odepisovat se začíná od měsíce, následujícího po měsíci ve kterém 
byl majetek zařazen do užívání. U nově pořízených věcí je postupováno následujícím způsobem: Samostatné movité věci v pořizovací hodnotě nad 40000,- Kč se odepisují 10 -151et, 5% 
zůstatkové ceny majetku zůstává neodepsán do té doby, než se majetek vyřadí. Budova a technická zhodnocení se odepisují na základě pokynu stanoveného zřizovatelem. V případě svěřeného 
majetku zřizovatelem, jsou přebírány pořizovací ceny s dopočtem oprávek podle doby živnostnosti. časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti transferu. Rozdělení 
nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností je prováděno na základě poměrů počtu uvařených porcí. Přímé náklady na potraviny se přiřazují do hlavní činnosti a do hospodářské činnosti podle 
výdejek ze skladu v návaznosti na normativy. Přímé osobní náklady- mzdy jsou kličovány dle stanovených úvazků na hlavní a hospodářskou činnost. Organizace je plátcem DPH koeficientem dle 
§76, neuplatněná část DPH je přeúčtována do nákladů následující měsíc po odevzdání DPH. 

09.02.2015 13h21m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol_ s r. o. strana 2120 
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:.At4_: ,. ,::;;- i_H'f~ro1ac;_ '_ 'p"'·bď.l'e1-f. '7 oa~k!!5,:i;z.áko·n:~T&.:~tavů' 1učtů~ · l<r1'i':ze· po_ drozvábo~_y;-éh tč,tŮ_. - ,/~[!I![t~ .. ;;,,i!i~ ·· ;;ii 
<I t. !, t!l ; j; · · I'•• ;~I<!,,, 1·''-1 ~).;, :-.· . ' · 1l1 [(;1; . '·-•d' .· ,;, . '.'l't•': o' , · , - ' • •• •, - '· ·.· , . >.,- l• l : ol j ,'• :-t~•" - · ·. · -~: ." 

Číslo · ,,, __ , .• , ._. •,,·"··· .... <~ · · .. _..-, .. ;• 

pólo~K_ __ N~ze~ fJ(JIO~ky • :::'.,::;U: ;;:- .. , 
P.l. Majetek a závazky účetní jednotky 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

,----~------_ .~.-. -. -.. -. Pocfroz~;ho~\-----.---

, · ·.· ot~I 
.. -·---~· ~-·~·-----· -· 

901 

902 

903 

XCRGUPXA I PYA (22082014 /05032014) 
- - ------- ------ -

ÓéETNÍ OBDOB{ . 
B~tN~ --~-~-- -~-~~M-IN-U~LÉ~~~~----

8 754 667,50 

54 713,27 

6 470 327,62 

2 229 626,61 

8 ťi23 732,30 

6 394 105,69 

2 229 626,61 3. ~statni majet~. ·- - ----------- - --
Vyřazené pohledávky a závazky 

- --- ----·-- --· - ------------- ---·- ··--- --- - - · 
P.ll. 

P.UI. 

1. Vyřazené pohledávky 

2. Vyř~zené závazky 
. - ----- -- ---- - -- ------

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

1. Krátkodobé podmíněně 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 

911 
912 

921 

922 
923 

924 

S. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 

~ouh_o?obé podmí~!JOé po~~~-~~~- z dův~~~žívání_'!l_aJ~tku jino~ ~sobou z .E_~~- ~~~od~-------~--__ 9~? _____ ----~--- -----------------~ 
P.IV. Další podmíněné pohledávky 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 

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 podmíněně pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

8. Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěn í 

10. Dlouhodobé podmíněně úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

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

932 

933 
934 

939 
941 
942 
943 

944 
945 

947 

-- · .23.:.. ~_l_ouhodob_élp__?_?míněné po_~~-~á~ky z~-~~?nich ~orů , s~~vn íc~_~íze~~ ji~ch __ řízeni ___ ___ _ ______ __ --~4_8 --------- -· 
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 

1. Krátkodobě podmíněné závazky z operativního leasingu 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního 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 převzetl z jiných důvodů 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z j iných důvodů 

961 
962 

963 
964 

965 
966 

967 
968 

09.02.2015 13h21m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 3 1 20 
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:ÍA':;4IH!!ik . ,~~(pr~~~Tf?9,~,~:~ §;:1!~~~!r,izált~~t~~~~u- účtll··v·'kn~~~~.'llod~o~yat1-o~2f,~bčt~- -- ... ,,:, :.:~!~:~~~ť%~ 

::~···:~z~~-:: .... _.:,'::•!)':"''•~:! "'~~:-' ;,;;: ;:;/':'::··'. :,.•, ! :-•-• ·.··:;. 
•• t ·- -·· 

~~-- Podrozvaho.,ÝI~-. ·· účETNiOBoOa'i . . . 
•' účet B~tN~ • • MINUL~ 

P.VII. Další podmíněné závazky 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.p ředp. a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv . předp.a další činn.mocí zákonod,výkonné nebo soudní 979 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 981 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 982 

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 983 

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 

-- ~DJ~uhodobé podmíněn~_závazky ze soudních sporů, ~práv~ích říze~~ a jiných řízení _____ _____ _ 986 --- -
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávaci účty 

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasíva 994 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 8 754 667,50 8 623 732,30 

-·---· -
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:.\ii;S~f'llri(p~m~~~j;p~dfij:~::11 . g '()t(~'t. 1~fs1 . m. ~~J'1;i~koi'i'a1. i 1i',;!'\1: i 1 ·: '!Jl~:~ 
ar1dl:; -. • · .·• ,_.•, , ::_ · , . ,._,, ,_ . '- ', ;, i:::f:1 ~ · ;y: , . ~ . •<~1 •:· - ·; :: ; 1 ~:.. -, 1,-1···. I,\- ··: " ·~i 

·-- -·- ·-·-- -
Óísld .. , .. . :·,. · · ·:·~~- / ·~1· · 

·~dlo:tky. •Náze.v pólofky .•'>!··.'· : '!"' ;· ::. , · ,.", .: ·., .. '·:: .'· ,. 

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

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

XCRGUPXAIPYA (22082014105032014) 

r· ~- BIEtNÉ , .• F,. . OCET~~~~O()~~... .. .. MINULt-'--. -, ••• - - -

473 226,00 

204 024,00 

444 857,00 

191 905,00 
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"A.s,~:!~ ,;rqMace' 1ij~i;--§ 11 1~' ~~~t:~s~~~~~.r,~.-a>r*:~~orl'~llfiii~iil 

A.7i1J!IIti!: lnfdtroa e·"t;8llll'te .§ · 1!J1i~~st. ~ · p1f~1~ ••• b)'!~~·ko . ~ii!IJ 
h ' ·:-. n'.lh··:) '-: •' d .llr ;~id-, p '1':11,; . .1" ,.·: ; ... -. · il .:i~ !lť'l:- ·.·;·,:ohl•.• >-:''; · !~1 : 

rr-rA.s. · 'J,J'Ij»t'o"'l! ·~c~ ' podl~'§'~66 odsť,l·,:::.~ ·;;.• •mr'1'Jlil~a,rt'l'lli;,J~ruň:f~H~r1 ,níi!mt _ ~_. , u -~ t·!ll~- .. , .~:m __ _.__ _, .. ~~~.,. ,_,_ . . .1H n lltijij ~ -. . _ - , 

;~~9· . . rw:ifnfofřili;~rg,~ ;p~dl~!;~; :~.~ odSi~j)i.~il··llll!;':~ftj!llliiU::,;· 

- -- ---- ·- - - - --
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Licence: DTOY 
~~~-

;i~; r~ ~ i : lmmmli!,!:~,..; 

Ctslo . /';:: 
polotky · ·• 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

6.4. 

::-~:;; : : '~~i:-,: 

,:-:~ 

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacfm převodem aktiva 

Půjčky cenných papfrů zajištěné pfevodem peněžních prostředků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

09.02.2015 13h21m22s 

synr;;t;;;;;j[t-• ~· ~~~-~ 
účet I 
364 

-_.·:.!_, 

364 

364 

364 

Zpracováno systémem U CR® GOROIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA I PYA (22082014 / 05032014) 
. -- -- ·- ------ ~-- -

. úCETNIOBDOBI 
----~--- -~--------~-

' BĚŽ/IÍÉ :->--'-'''· .-· · ,,,• MI/IÍULÉ ť1f.~: •. ' -
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~~-~-1li:pRp~ňUjibij[~ijJgr~·ac'~ :·~c!:~~HRžkil'M,!it:8#.Y~t1ý'i1t~! ~:l 1l . .Jměni.!bG~~nCieCiriótky" _a ··!·.qpl~-. -rrah,$..f~.ry ni::P9ř.í~~~ i"d!p,~ llod6~~~,g .. ~á~·~~k~··., ~ 

CFelď 

polotky 

C:L 

·-,r ... ,. ,;,_; .;,. __ ; 
" 

·: , 

Ná'z~v polotky 

Zvýšeni stavu transferů na polfzení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

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

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

. .. · . ~-- Bt=.t.N~ úCETNf OBDOB{ 

09.02.2015 13h21m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 
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Licence: DTDY XCRGUPXA I PYA (22082014 I 0503201 4) 
--··----~~-- - - - -----·· · ··-~ -·-

lio~:f;·· ':, Poč~~ ~Je!~ri&'ťiivy' r..t:J:i 1~®6ť'a. .so~.t>.~:r'di:1tílajetku .. ne~b· · :sezriam: 1·toh'&t8 m-~j~·~tt:a·1ía,·ťmiir;:;;,: . : :l1:,;~1fir~li•1:i~~~;~··;:;:;,u"r,;~rn 
. , , , . ~ , '·t l.~• ... !j , .. ,'i d't, ' , ,· ll r.:: ~·-· 1 : , ,, ' .. : l;,;j _ :tqb,· -~·:."1' · ' .. -: Jq,flli~;; • .. ~ .ll' - · - ." . :;: , ...... :.1• . . ' r •. .. m': ~. .· ·, · .. l• l --.: ~~·l. ll4 •ti , !.'·~~-~l:l ... !~!.rldt ú~tJ• 

·o :.~H,'!~·;:,~.~:t~9t:á' '"im.~ř~:::re~n íg,~ .. ng.*effiků · ·~~ ~l~~.~ir){ ·:poros~~m;!.Wiif~i:.';ř~;;;~;;~ii;~ii:f111~::';!,1i~,~~ uffi;~:~~.~~1;tťrť;i':~~.;:(j~;l,iiiii>~~jij;;;l 

;•(3;3:.·,1 Vý~.e;;~:~t:lění ~~.l~bJé vý,:;;~,r,Y;·:~esních pozeníi<i"Ls les-nim;'pofco~terri ,ve ,vy~'i '57 KČ/~~.,:~~~~ili;t I, - ... : ... •·'' J,r,,:rl.. . r ..• lt .. •. ,. I :. rr . r. r ,,(i!,,, ; . - ,,. , ,, .. ldt··f. I .,.,.,, .. _, f,f .... . • . .. . ., .. ,, .• .,,,,.;tfr ·~~~ 

~.'4'!W:";i ~X1fl.~.~~ ~~~fii~titP.:Oz~Wi'k~ii~~·lesnf~'''pó~~~!~~.m od~n~!lÝ:9.~ ji~y.m';~p,ůsob~m·,:;~;,~~i~~~;,,:j!:~~i~~~ 

_q~~~b!'fij/i1'/y'še oc,~ij~~:(h!sní<ĚH;Ip~zemků !?)~~;ri,:rm · porq~~~~ 'oceně~~is't'tJiným z~-(;~?,,~.~ mi ·>· :·'ii!iuP.ll!:~~--· 

12.00 

-o~s) !Ji! 1.P.rů měrri-~':;vyše oce,r;lrěrii~ýměry. •~-sr)fch · pozeoik~, ~· lesní m·-pdróstem oč~'~'~rtýctl'j i ným -~~~~~~~6·~~ . ;.Ji1'rJlllrlu1!11~WirJfi1
1i;; , : •.. :::,:;;'1r,!liWJii-11iJ~IiiU1'1;/·l'Ji1'•,:i:, . , ,. ·;!liJ 

,;,r .; •.:r!JI, :L •• · · r ...... ; , l; :: :i•' ' L~ .... : ... :·:· · ·· ·· . . ·::n·.,' : :.: H 1. · ;,1 r, ::i , r· rL ; ·.·. r.: .• · •.. r.!.; .- I ::L ··; :.:;• ·-· i ,__ : · , : : <. ; · :h _ : - ~ lt· " .•U;, MJ: U!dd:'~b. i~ •· r, · ·:".;:.:._U,., Jf Jl UUJ:·I t.r .. ·, . '- ·•IJiU 

~~-~-· . ' • ' i : , i'; . r: .-. ----~--~P - ._._. , . . ,_. ..... _::<'; -_. . ". _. _-_: :·.· --~~77:-.,.---. -~ 

.;0';7;: 'ťi1:1· 'Koment,M l< ócen~.;a1íd1es'ních poz;~Q}ku"jiným ,;z:p.í:!sobem ·ri!IJ1·~1·ih,::,; ·1·1·:;iiu~i< , r~'ii!l!iW1!lí;: ·!;:, : • ::~i ·i:•]!•iil1·.,·,:1:1· ·~·-··: !iii iili;"t!!t:,:;l/1 r. . rrr :,_, . ,, l · :·,· ,,, , ,, fc, _. __ ,, ,,q .,,,!(•, . ·r ;,l .. ·; r;_;:-: · 1.,, , , . ... ',, ,,,ll!,,!;, : . . . 1.-. .. h ••. , .,"r,._ , , (~o~t,r .. ,·• .· . . <.Hh .Í.h 

-- - - - -·--- - - -- --- - --- ··- - -·-··- -·-··--- - - ---· 
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Licence: DTDY XCRGUPXA I PYA (220820141 05032014) 
·----~--~~ ~-·- - - ---···--- ----------- ·-· ·-- ·-----·-----

'1e : '1!: : 11~V''Dópj~~~~~fi.~f~.~hiá1c~:'k;pďloz~;ím ;roz~~~Ýi i:~!~JiiiiiHim~~;; 

_K polot:_,~e_._~_ Dop/flujlcíinformace Částka 
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Licence: DTDY 
-·-·-····-.. ·---

-· X<}R__GUP~A_l PYA (220~~~!~19~~~01~J. 

.f. ? , ;;:lWó'~f''!fWtl~icí i~to.rma~~;~Ri' .~-rn~~Kffi1:~ • ka~~ :tisRtJ!i~Y~tráty .. u~.Mt,- :,,,Uf~~j ,,nl.; p J -_:_,,l '.m'~''"lli• l : •·uu,"l .. ·J .P. . . y ...... ,.; · .=······· · 

K po/otce Dop/lfující, i'!formáée · , .:·: '· ''.;. Cástka 

o 
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Licence: DTDY XCRGUPXA I PYA (22082014 I 05032014) 

e:-s. :~!§9-~l~ující intótm.~~~!ik;'i:)91ožkám 

K po/otce Doplt'lujicl intorinadé ' 
--~~~--------~~. 

Cástka 

o 

- - --------·-··-·· ·-··-- - - ·· -
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.. 5 ~.~.: J .. ohl)iilú)tci· l'řitoťffi ~i'cé · Jl1 :po1o~ká"ffi· • iS~~HI~čfu :o·timěh~·ch: :v.l ~~tfl.í ~R~~.P,-ii~i~. :.:ť•t'~J'~;iH;o'\: 1\~ !'l!!;ljÍiwli i•a:: li i 
K položce Doplllujic{informac:_s:__ _ __c_:___:__ ______ _ Cástka 

o 
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Licence: DTDY XCRGUPXA I PYA (22082014 I 05032014) 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

.,,,;:;:;;::::ittii .... F.~.Il:~:'~H,,t.~mtp~, . ~·~l?c::~~.~-ll.í~.tr·pptf~~·· lllliUJ!l!WuliíillilllU!mt:fllmriihmi;i:i,;;;,i!IJiii~st. 

Císlo Název . '' ,' ·,:, '' '• . " . ·· '' B~ŽNÉ OCt;TNI OBDOB{ 

A .I. Počáteční stav fondu k 1.1. 66 605,76 
------------------------------ . ----------- - -· 

A.II. Tvorba fondu 174 733,00 

1. Základní přídě l 174 733,00 

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

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.Iil. čerpání fondu 165143,00 

1. Půjčky na bytové účely 

2. Stravováni 179 143,00 

3. Rekreace 

4. Kultura, tělovýchova a sport 

5. Sociální výpomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžní dary 2 000,00 

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 

9. Ostatní užití fondu 4 000,00 
-------- ·--- -- ·- --·--

A. IV. Konečný stav fondu 56 195,76 

--·------ - --- -- --
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Licence: DTDY _____ __________ X_C_R_G_UPXA_l_P_Y:_A (~~?_~20_14_1_0_50_3~014) 

'''I ~~"~1111·1t . 'Rez~!"Vnn6nái~ ,n.~;,ěv~bv~1'11ci;;:;~-~~c~:;Úzova'~i.zemnt@· ~~;:;;-~r~·v'hýrni celk)i !a-~v~ky··oh~f , · , .. :~:,t11l··1!i'11~flllll~1~~ •• ,, . ,.~1';j .iffif4 _1, ~--·.•1. , . . .;-;.1 .• ~. -, ~-.-. :~... -·- :.i'i:'l . 1"'- '- . ,. • ':1.-~ -·- ,. = '· . ,",_,._,_ .,.,, _ - : .. • ~~m _"_,!..... , '~·Hiith .• -/HtnH 

-- -- ·i~i•i;i;;~![,t!:r:·::: .. ,~:~:/:::;~- -' 
- - - - ---:-- - ---- ---·- ·- - -·- --- -.- - - ---

··.::; , -;:;· 

číslo - ---·- - -· --· ----"-'~---- ·--'--'----
0.1. Počáteční stav fondu k 1.1. 

- ·----- · - ·- - ·- ··· - -----· 
D.li. Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodařeni 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 

4. Peněžní dary- účelové 

5. Peněžní dary - neúčelové 

6. Ostatní tvorba 
D.lll. · -te~ání foncÍ~--

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodařeni 

2. Úhrada sankcí 

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

4. časové překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

_ _ -~Ostatní_čerp~~í __ _ 

D.IV. Konečný stav fondu 

09.02.2015 13h21m22s 

... ' 
_ .. __ , __ 

_,j;-.• ·.• 
· . ,, 

-··-----~-------

Zpracováno systémem U CR® GORDIC® l!ipol. s r. o. 

::;:~~L;;;11.':l~:1l:>\ -~:;.:;!:>: .. : ; /!. ;_.:. ~~ .. ~-: 
•••• ',•.: '··.-: .•: :,;,;· • • 

1 '.'; BttNt úCETN{,OBDOBf 
~-- ---

626 172,74 - ------ - · 
1113 003,13 

1 113 003,13 

- -----· - --- -
1113 003,13 

1 113 003,13 

- ------- - --- ·-- - . 
626 172,74 
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i:lir'llr, ,., ,,;iir11i:1f~ve~ti.č'~,"r'fol)d J,'.·,':~~ís ,:;.,."'tko~é &rg'' anlzatfé zf\7()\i'an.éi,'bzemr'iii;í;'ii SCllllO$p~vnv $1'1celk'f' i~(~vai~bci, i:'nt',,,;!;o~i#H,~,i~f:', .. ,,·l.,'i•W:l,lir' 
'1i~ .,,•> ll n! ,•,; ' . ' >1; )1)1 .. :• ., i , : :r.~Tr~ , , I•J - 11.1 ,' • ,;r.:r, :.- .'I !'i'!:. -. Jl l,f .-':.J•: ,,: •i • : ',: ,> · , .. r~~ l ·, Jil• • 11 · ·: . o' ' ··':I, ' 1 1 ,•t•; . t'> i> ~ .r 1lf ;:-fl''" 

:::·:p 

Cfsl9 
I ' ~' 

.. ;:~ .. · 

F.L Počátečni 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 státnfch fondů 

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a př íspěvky od jiných subjektů 

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

7. Převody z rezervního fondu 
F.iíi:-čerpání fond~- - - · 

1. Financováni investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

_ -·~ Po~lení zdrojů u~ných~f~nancc:_vání ú_dEbY a <:erav m~etku _ _ 

F.IV. Konečný stav fondu 

09.02.2015 13h21m22s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA I PYA (22082014 I 05032014) ·-·- -·--·· -------- --- · - ---- · -

. BttNÉ ÚČETfoJI OBDOB! 

1 386124,07 - --- - --- - - ·- - - - .. 
2 416 754,13 
1 303 751,00 

1 113 003,13 

2 216 972,35 

1 019 910,00 

1197 002,35 ------------·- ---· -
1 585 905,85 
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-------·-·· ----

(;;·''!JH Stavby 
,t,'> ':: -· 

Člslo 

polotky Název pototky 

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.S. Jiné inženýrské sítě 

G.6. Ostatní stavby 

--- --- --------
H. Pozemky 

Čisto 

položky Název polotky 

H. 
H.1. 

Pozemky 

Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

HA. 

H.S. 
Zastavěná plocha 

Ostatní pozemky 

09.02.2015 13h21m22s 

1;_--- ·.·. t==-----.' I . ; BRUTfO 

13 559 342,71 

13 559 342,{ 1 

~--
BRUTTO 

1 409 600,00 

1 409 600,00 

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

XCRGUPXA I PYA (22082014105032014) 
----------- ---~·---- --- -- - - -

ÚČETN{ OBDOB{ 

BĚŽNÉ 

. , · . . . · -· · NETT~ MINULÉ 

• - - ' ' H i KOREKCE 

1 999175,20 11 560 167,51 10 829 885,51 

1 999 175,20 11 560 167,51 1 o 829 885,51 

ú~E~Nf O~EJOBI MINULÉ 

s~i~ NErrDl 
KOREKCE 

1 409 600,00 1 409 600,00 

1 409 600,00 1 409 600,00 
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----- ---- --- - --...,.,--

~~~~~k;,;;: :Názav ~~;~·;~;'< '·,: .:.;f :;?;;;~:.,).;;!:;;':: ~~·',;' '/ 
1 • úCETNIOBDOB/ 

I . . B~tNE~ . MINULÉ 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

~j_ oo'plň'~WF.''N~torma#.J:!k-poloi~~~:!.~;J3:i'i,i ;4i~Nýnosy··· · ·;z. ~~řeceněrit'řeAinoti-"hooriOťólFvýi<a~-;:;2:1~~ú. :a:Ztráty ,;,.:I:J'''''~~'IIilillil~~~ 
, . ~~ - ~ '1 :• , .. '•JI,il n. 'Tii ~.. · : 1 - 1 ~- ,;; :,•=·~ . .-.- •. :.! :. • •• ·t-; • . ::: , _· · · _, . ,., . . ~- . -.: · ' • . : •. ·. . .. ·. •:,,:·-:., :,,.-; -· ·_. 1- 1 ; 

úČETNf OBDOB{ Cislo ;J / : ,;;;;, , ,,, .. 

f.OIOil<y' 'Název položky ___ _ ·-----B_ĚŽNĚ M!N'!_!-.Í___ ___ ~-
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 
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LicanCii1: DTDY XC~G_I!~><_Il_ IPYI4__:(220B2014 /050~2014J 

~<:''''ll!!i!:i···o~pm·~]í«:í .•?~s~ro~p.e,!~:P.9~~y'th~~ril'·o~r~r1:9~r,l .~~~:~ 

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplnění: 

Clslo Poznámka 
sloupce 

1 IC je identifikatnf tis/o osoby (tlselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jl bylo pfídéleno Ceským statistickým úřadem, Obchodním rejstfíkem nebo živnostenskýmúfadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetnf 
jednotka IC osoby (útetnl jednotky), v jejlt prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno útetnl jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název pfedstavuj e označení, pod kterým účetn í jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetnl jednotky zapsaně do obchodnlho rej stfíku 
je obchodní firma. 

3 IC je identifikatnr tlslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jl bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstfíkem nebo živnostenskýmútadem. !C by mělo být unikMní. V tomto sloupci uvede útetnl 
jednotka !C účetní jednotky (účetnl jednotky), za jej ft závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodnl jméno účetnl jednotky, za jej/i závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označení, pod kterým útetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáně do obchodniho rejstf iku 
je obchodni firma. 

5 Datumem poskytnutí garance se rozuml jej/ zachyceni v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozuml den poskytnutí písemného proh/á~enl ručitele vefitefi orutení za závazky dlutnlka vúti věfiteli (včetně podpisu a valu 
směnky), nenl-li dohodnuto jinak, podpisu záručnf listiny, schválení zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 

6 Výše zajištěně pohledávky k aktuálnímu či poslednlmu rozvahovému dni. 

7 Den a měsíc útetního obdob/, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plněni vyplývajlclmu z garance. Plněním se rozuml realizace garance, neboli úplnéti tástetné pfevzetl dluhu za původnlho d/užnlka z titulu poskytnutě 
garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ruCiteli z realizace garance. 

B Cástka uhrazeně pohledávky z titulu rutenl či záruky v účetním obdob/, za které j e sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadních plnéní (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního rutení či záruky. 

10 útetnl j ednotka uvede číslo dle následujiclho výčtu: 1- PůjCky (zápůjCky), ůvéry, návratné finančnl výpomoci, 2 ·Dluhové cenné paplry (včetné smének),3 - Plijatě vklady a depozita, 4. Ostatní dlouhodobé zi!vazky. 
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Pomámky k vyplnění: 

Cislo sloupce Poznámka 

1 Císlo a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku vefejných zakázek. 

2 Podle charakteru služeb, které jsou pfedmětem vefejné zakázky, uvede účetnl jednotka odpovldajícl plsmenné oznatení z následujícího výttu: A - Dopravnf infrastruktura, a- Vzděláván{ a souvisej/cf služby, C- Vodovody, kanalizace a 
nakládání s odpady, D- Sociální služby, E- Zdravotnické služby, F- Teplo, energie, G - Ostatní. 

6 až 7 

9 až 12 

13 

14 a 15 

16,18,20,22 

17,19,21,23 

24 

25 až 29 

Pfedpok/ádaný nebo skutetný rok zahájen/ a rok ukoni5enl stavby, pokud je stavba soui5ástl pfedmétné ve!ejné zakázky. 

Skutetné náklady dodavatele na pofízení majetku v jednotlivých letech. 

Skutetné náklady na poffzenf majetku v celkové výfii od uzavfenf smlouvy. 

Rok zahájeni a rok ukonteni plateb poskytovaných útetni jednotkou dodavateli. 

Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuji tak zvanou servisnl složku, úhradu nákladů na potízení majetku, úhradu nákladu na externí dluhové financováni a další. 

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

Celkové výdaje na pofízení majetku v platbách za dostupnost. 

Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemku, úvěr poskytnutý dodavateli a da/SI). 

*Konec sestavy* 
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