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Licence:DJWF XCRGURXA I RYA (17032014 1 0101201 2) 

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

ROZVAHA- BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s presnostl na dvě desetinná mfsta) 

Období: 12 I 2014 

ICO: 70999180 
Název: Základni škola Boženy Něm~ov~~--:P~~-pě~~~~~-~rgan_izél_~e ___ _____________ _____ _ _ 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

· srdl~ ůéetniJedndtkÝ 
ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Údaje 'o org~nlzaci o "~· 

Boženy Němcové 2 

Opava 

74601 

identifikační číslo 70999180 

právní forma 

zfizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

přfspěvková organizace 

Statutárnl město Opava 

553713124 

553713124 

zsbn@zsbn.opava.cz 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Předmět podnikání 

hlavní činnost 

vedlejšl činnost 

CZ-NACE 

Boženy Němcové 2 

Opava 

74601 

školní výchova a vzdělávání 

801020 

Razltko tet~_í j~_:Jnotky_ __ _ __ ·- ___ _ _ 

I 
zAKLADNI $KůLA OPAV/\ 

Soleny Němcové 2 
pflspěvkovil organtzace I Boženy Němcové 2, 746 01 OPAVA 

I u~o: 10 999 100 
\ tel./falt.: 553 713 124 -3-

osoba od:,~;:a:~ž~v~~~~~;~~~~;:~,~ff.~i?i;ť;;~--~~~·:;.-~ ~i:~~r~j:j.~~ i[~;~i:-2: i.i: Statutárn~~ár~t1~::: Lexo:~á. ředit~lka Akol~ . 
Podpisový záznam osoby odpovědné ~-- CJ - -----~ Podpisový záznam statutárního 
za správnost údaju VHIJ ! orgánu .:.__.:._ ________ _ _ ____ _ __ ____ __J 

Okamžik sestaveni (datum, čas): 19.02.2015, 16h39m41s 

--- ---------------- --· 
1'9.02.2015 16h39m41s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol, s r. o. 

._:I~f?~;~~\(~·;~:~·;!~~ 

-·-- / 7- ~·----

_/' 
- ~~ 

/ 
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Licence: DJWF XCRGURXA/RYA (17032014 /010120 12) ____ _. ___________ . . -----· 

Čl s/o 

položky Název položky 

: . . -:. ... · ~ - - ·~ -. -· ·: · · . 
Syntetický 1 • • :< · · · · · ' · · · Obdob I . , .. .. . . -···· . ,-- ._,_ -,•: Běžné ·• -- , . ... . ' · •. , .... • ·· ' ·-" ·•·, ·, .. · 

uCell ,. · ·· ... - · ·· j · .. . . ' ' . ' .. . . 

- AKTIVAc·e~-KI;M_·.-;~~-~,.; . . :~,,;,:s_:ř/~ -·-;·:~-V . ---·:k7'{·,:··<~:- ·;:1:~jr~;-: • ; :-29}!S-~_o.c.3,á "F::· ~:;3--··-- ;1~~~~-o:#,. : ,f'.:'.).- . ,> 1f.ae~~-;o~'~f..§:q[f{j};H ~~a87.'52J;a~ . 

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. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

~D~~uhod~bý nehm~tný majetek určenj_ k prodeji 
--·-----~ -·- ·· -····------

l l. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 

2. Ku lturní předměty 

3. Stavby 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 

5. Pěsiitelské 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 

012 
013 
014 

015 

018 
019 

041 
044 
051 
035 

031 
032 
021 
022 
025 
028 

029 
042 
045 

052 

.. _, · ,· .• ,< , 26 ~~-~~9~!o~ _:: · .. :: ,_' · ·:_ :-~..!~~?~-~~-o!_!3~-'~-·· ___ 1.!.~ 1_16 sn,1o .-. ·. ,, i.·. .- , · 112ss374:7n 
249 884,70 200 492,70 49 392,00 61 500,00 

72 599,00 

151 941 ,70 
25 344,00 

26 346 513,33 
3 471 520,00 

17 545 023,00 
632 478,00 

4 697 492,33 

23 207,00 

151 941 ,70 
25 344,00 

15 278 927,63 

10 106 546,00 
474 889,30 

4 697 492,33 

49 392,00 

11 067 585,70 

3 471 520,00 

7 438 477,00 
157 588,70 

61 500,00 

11 223 874,70 

3 471 520,00 

7 642 581 ,00 
109 773,70 

___ __] 1. Dlouho~obý hmotný majetek u~čený k prodeji -· n36 
-

111. Dlouhodobý finančnl 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 

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

19.02.2015 16h39m41s 

061 
062 
063 
068 

069 

462 
464 

465 

- -- ----------·--- -----·- - ~ ---
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l.icence: DJWF 
-·-----

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničf 

6. Ostatnf dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

XCRGURXA / RYA (17032014 /0 1012012) 

->'·. • ·~"' ~-"~:.;~w;.:~ 1%~~-~>.;-i:)t~,..tl;~-!~1.'(.'~~ ;,-.:;· -r~-r·l·~:~ Obdob/ ~ ~~tf~- ~;- -~ ~ 

.~h s~ 
'"\,J;...:"' Oootli.v:~--<~-.!,-------.-_7-_!_r-; -B-rutio-------:~-<·;-it;~--~-~!-~~-r---.-$.1--.-~-o-re_kc_e _ ___ ,.-,.-.. --~~~-.-•. ---N-e-tt~o--"l 

~-~!::· -~'li';tk(/jl~ ~- ~::";~-~~tP~ ~:".\ -~P."·:;t~..: v.. Minulé 

468 

469 

471 

- ".'! ~:-:-·~",f.< ~~~~ 3179 406,33 --- 4 582 147,12 ~·_ o~ o<;•; 9bě~~~ a_ktiva .,_<>"r""'"*"!~'l!~~-~'l;:'&ú;~'~'-';!l~""~~<>~r.!:'l",l.'!l'':. }i ::1Jr.>.1!!!-.!l."••;,- •;.;,;a.!Gé-...... , . ·.,,,._,. ' lit'<;•'<~:. · ~ 3 179 406~33 -",< '-'-

1. Zásoby 

1. Pořizení materiálu 

2. Materiál na skladě 

3. Materiál na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastni výroby 

6. Výrobky 

7. Porízení zb<lží 

8. Zboti na skladě 

9. Zboti na cestě 

1 O. Ostatní zásoby 

ll. Krátkodobé pohledávky 

1. Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnost i 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

9. Pohledávky za zaměstnanci 

10. Sociální zabezpečení 

11. Zdravotní pojištěn i 

12. Důchodové spořen i 

13. Daň z pfijmů 

14. Jiné prímé daně 

15. Daň z pridané hodnoty 

16. Jiné daně a poplatky 

17. Pohledávky za vybranými ústfedními vládnimi institucemi 

18. Pohledávky za vybranými místními vládními Institucemi 

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 

29. Náklady pfíštich období 

30. Pfíjmy pfíštrch období 

31. Dohadné účty aktivnl 

32. Ostatnf krátkodobé pohledávky 

19.02.2015 16h39m41s 

111 

112 
119 

121 
122 
123 

131 

132 
138 

139 - - ----- --- - ·---------
375 607,00 

311 

314 600,00 

315 

316 
335 
336 

337 
338 

341 

342 

343 
344 

346 

348 

371 

373 

381 44 363,00 

385 294,00 

388 330 350,00 

377 
·-----·-···-- -----·---· -~---·-··-- --- -- - · 

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

375 607,00 

600,00 

44 363,00 

294,00 

330 350,00 

2 177 815,90 

500,00 

40 639,60 

382,00 

2 136 294,30 
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Licence: DJWF 

Crslo 

poloiky Název po/oiky 

111. Krátkodobý finanční majetek 

1. Majetkové cenné papíry k obchodováni 

2. Dluhové cenné papíry k obchodování 

3. Jiné cenné papíry 

4. Termínované vklady krátkodobé 

5. Jiné běžné účty 

9. Běžný účet 

1 O. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

19.02.2015 16h39m41s 

XCRGURXA I RYA {1703201410101 201?) -----

;:~.". ,.,.fl . , .. ,-:-ru. )~-~~;;:;~; -.;~~'!'fA;- ;n;,:,úci Obdob/ "'ll'l-lhll~<•~•~·l~i;M~11f.~UJ~'- ---1-. '~.~>Ti-i~..;h. 

S ._.,_ký- ~ .. , ··-· "· ..• ''" 8 .. - .. ,.",. .. ~ ·--•·~- .. ,- .-.~.,..-- I ,YnttH~V. .. ·- . . ~· •ff·:~· .. ,. _ t:znt:J :.:-:."' ,_ .iJ.:.-:·n:t ... : '"'W:'l':J.i'\•l~l't; rL..,~,. ... ~o.r_,. _ 

llčet · . _ :-.~ . . . ~ Brutto ;1~~ ____ _:..,~ Korekce ~~-:-.· NetJ.o r»,;..,<r~"' ,~~r:~:;~;nuté 

2 803 799,33 
251 

253 

256 

244 

245 

241 2 643 221,65 

243 160 165,28 

263 412,40 

262 

261 

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

·-----------------
2 803 799,33 

2 643 221,65 

160 165,28 

412,40 

2 404 331,2~ 

2 262 757,24 

141 297,58 

276,40 
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Licence: DJWF 

-----------------------------
: .. . ~yntet~ckýl .· .· ·_·_· _· ---~-~- . · ;. Obdob!. . . . · ·· ;," . . . . 

, ·_. ::_ ;. učetr : ·= ··::·: •• ·• ·. · Bětné :·,. . . Mmulé 
-'{: ... : \·' 

•• - . ~-~ # 1,_ 

C. · > Vlastni kapitál · .. ,..._. :. ._: :. ' ~ I' -- :; ~ . ~ ... 11 853 457;92 .·· . ·· · · . 11 S79 39.6,82 

I. Jměni účetní jednotky a upravující položky 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na porízení dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdíly 

5. Oceť\ovací rozdíly při prvotním použití metody 

6. Jiné oceňovací rozdily 

7. Opravy minulých obdob! 

rr. Fondy účetnl jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

·-. -- - .. -. --- .. ·--· --- -- ---

3. Rezervnl fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 

O. .. Cizí zdroje 

I. Rezervy 

1. Rezervy 

ll. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraníC::! 

8. Ostatní dlouhodobé závazky 

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 

111. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půj&y 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanC::ní výpomoci krátkodobé 

19.02.2015 16h39m41s 

401 

403 

405 

406 

407 
-108 

-

41 1 

412 

413 
14 

16 -

431 

432 

.· 
.·. ,· 'I! ~· 

--

441 -

451 

452 

455 

458 

459 

472 - -·-

281 

289 

321 

324 

326 

--- . . ·- · 

11116 976,30 

11 157 942,30 

40 966,00-

... 2 442 926,11 · 

- - --· . . ·-
11 285 373,30 

11 326 339,30 

40 966,00-

'· • . 3 988 125,00 

2 195 671,00 

2 195 671,00 

2 442 926,11 1 792 454,00 

61 500,00 75 000,00 

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

XCRGURXA I RYA (17032014 101012012) 
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Licence: DJWF 

Čfslo 

polofky Název položky 

10. Zaměstnanci 

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 

12. Sociální zabezpečení 

13. Zdravotní pojištěni 

14. Důchodové sporení 

15. Daň z příjmů 

16. Jiné přímé daně 

17. Daň z přidané 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 příštích období 

36. Výnosy příštích období 

37. Dohadné účty pasivní 

38. Ostatní krátkodobé závazky 

19.02. 2015 16h39m41s 

Syntetfckýj ·. Obdob! ~ ··'"' · ~ilt~;;..,,:r-",.,;~*-1ácil!>;~ 

'i li6et IJémé ·.. " Minulé 

331 

333 

336 

337 

338 

341 

342 
343 

344 

345 

347 
349 

372 

374 

383 

384 

389 

378 

• Konec S6stavy • 

1 022 736,00 

417 988,00 

179 567,00 

1 622,00 

163 177.00 

440 360.00 

141 976,11 

14 000,00 

Zpracován.-; systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

912 837,00 

513 344,00 

127 094,00 

154 405,00 

9 774,00 

XCRGURXA I RYA (17032014 /01012012) 
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' Ucence: DJWF XCRGUVXA / VYA (060 12014 101012012) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s presnostl na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

IČO: 70999180 
OP A V A Název: Základni škola Boženy Němcové 2 w příspěvko~~- organizace --- - ---- -· 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky · . . : , .:· .. . .. 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizaci . 

Boženy Němcové 2 

Opava 

74601 

identífikačnl číslo 70999180 

právní forma 

zrízovatel 

Kontaktni údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

přfspěvková organizace 

Statutární město Opava 

553713124 
553713124 

zsbn@zsbn.opava.cz 

. ...... 
Osoba odpovědná za účetriíctv í.,':' .,; · . ·. · . 

Místo podnikání 

ulice, č. p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikání 

hlavni činnost 

vedlejší či nnost 

CZ-NACE 

Boženy Němcové 2 

Opava 

74601 

školní výchova a vzděláván í 

801020 

Razítko účetn í jednotky ·. ' . I -- - .. ·-- .... -- ---- - -- - - --- ----- ----· ... 
: ZÁKLADNI SKOLA OPAV;\ 
I Boženy Němcové 2 
, pfíspěvková organ.zace I Boženy Němcové 2, 746 01 OPAVA 
I !CO: 70 99g 180 -3-
1 teL/fax: 553 713 124 

l _ _ _ - -- -

. .~~.:-,•· ' ' - ;-·:·"~'1.;~(·!: -~9;~:,.._ _. . -. . . 

Silvie Křížová, účetní *koly 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

~liHu J)ifL*"~~~; Statutám:=:::::~:~::~~:~:::•~ly 
?/ l ---~----------------------~1 orgánu 

Okamžik sestaveni (datum, čas): 19.02.2015, 16h42m17s 

,----~7·----· -· _,/ 
~< .. ··- · - -;; -- .. -

19.02.2015 16h42m17s Zpracováno systémem U(;R® GORDIC® spol. s r. o. strana 1 I 4 



Licence: DJWF 

Clslo 

polotky Název polotky 

A. 
,. "" ~"'·v~'~-----·~ _-...t.lj,;: . . ~ 

Náklady. ~e~~~l;'l .~·~ ;<í'!tf~-==---------------
···-·· ·----------· -- --· . ---- ------

-·--- ~: ___ N~!I~.~~~~~~~s!!__ __ 
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 vlastni výroby 

8. Opravy a udržování 

9. Cestovné 

10. Náklady na reprezentaci 

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 

12. Ostatní služby 

13. Mzdové náklady 

14. Z ákonné sociální pojištění 

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 zúčtování rezerv 

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

XCRGUVXAIVYA (06012014/010 12012) 

Syntetický ._. . · : .. : .. . . · Bežné obdobi ., ._., · · · '. ·;_.,:, ·..-'·.:· ·..::, i· .. :.. ., ·,,._., '·.:: ·· '· ··· ' .. Mlnulé."ob'dobf · · ,_, .. · ·:··l·,.,,_c._ 

·.·c účet · -·· · Hlavnfčinnost "'· '•-./:HťlSood~fsi<á ·čínnost 
• · , _-- · ..... ,: .·· '• 3 ' ·'<': . .:" . ' -.~ 4_ 

;,- -- ~ .. ~-Q~~~;IT.:~::;J~-1~-~~~~'h'~-- --~-:P,~~~-~~1 ·!~-~~;~~t?l3.f:w~i7-:!'.~w~~~~-~q-~--~~:1·~~~-\~~ir:-~:-.~- ~1 - -~?~~,·!~1-~~9·~- i'f'd17~~~0?~:g~;~ti~~~C?~N~-:; 
::: .: ,,~ '.: .. :: .:---::-,:· :.; .: ~,~~ :~ - - - ~ 22 206 991 ,42 ' : .... !>-' : . . -< .· 73 549,00 ' 21 570 314,09 .; ' ' . ' .. ,. 
___ _ ...... - -- =--·-··. __ .._ _ --- ·. ·· -· -- - - - --=---:..-~------ --- ---- --- --- ------

; C" ,, _. 70 743,01) 

501 730 390,60 846,00 707 161,65 846,00 

502 791 649.79 42 708,00 1 085 71 8,00 58 572,00 

503 

504 

506 

507 

508 

511 415 734,70 281 285,10 

512 55 197,00 38 367,00 

513 

516 

518 8'72 475,39 20 053,00 926189,34 1 383,00 

521 13 637 977,00 13 331 342,00 

524 4 584 099,00 4 339 290,00 

525 54 709,00 51 547,00 

527 265 367,00 236 271,00 

528 

531 

532 

538 100,00 

541 
542 

543 

544 

547 

548 

551 215 930,00 9942,00 231 373,00 9 942,00 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 567 607,72 328 170,00 
- - -- ·--·-·· ·- · . -···-- - --- ........ --- - -

19.02.2015 16h42m17s Zpracováno •>Yslémem UCR® GORDIC® spol. s r . o. strana 2 I 4 



Licence: DJWF __ X.CRGUVXA I VYA (06012014 / 01012012) 

:.:·; Čislo 
~ - ~J:>.: .: .... 

.... · 

Synt~t~c~~ . _ ~ěfné obdobl · . : ·, ' · . ~inulé obdob/ · . 

• · _ · _ . -u~t~ :: ·· 1·/tav~l •čin.~ "~~~~:.. čin:nOS: ._ • . ~- . · • ;-: Hlavni činnost Hospodáfská činnost 

36. Ostatn l náklady z činnosti 549 15 754,22 13 600,00 

-- ·· -·~-.-----~~------------,-

U. ;-.. Fihanční:náklady ·: •:·: · •' · '' • - , ': ~" 

1. Prodané cenné paplry a podíly 

2. Úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z pfeceněnl reálnou hodnotou 

5. Ostatnl finanční náklady 

. lit '' Náklady na transferý ·• . ---~!--;-~-~ ... :~~- .. ~;,_ . -~- -----~ '1::. 

1. Náklady vybraných ústfedních vládních instituci na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních instituci na transfery 

·.'· .. • .i,: -~ • :. 

561 
562 

563 
564 

569 

571 
572 

v:. · =._Daň z příjmů .- · · ··· ·•-· -···· •. ,-·_._, "'-" ·' · ··-=~·- ,.. · ., .,.· ".~., · -' ~:..::._:._ ___ -'------_.::~-~------·-- _____ _ 

___ ,.J.:,_Yi~~Y 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 výkonCJ 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlenl 

10. Jiné pokuty a penále 

11. Výnosy z vyfazených 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. Cerpání fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

; l , ll. Finanční. výnosy ·-.·.;··: . 
--· -- ........ _ ··--~ ..... '~-- · .. -..... 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. Úroky 

19.02.2015 16h42m17s 

591 

595 

601 

602 
603 
604 

609 
641 

642 
643 
644 

645 

646 
647 

648 
649 

661 

662 

' í ;~ . 541 412,33 

287 789,00 

137 920,00 

101 810,00 
13 893,33 

·-------· -~15,2~ . 

4 01 5,24 

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

, ·•:•, 115180,84 

~ 
, 

115180,84 . 

: 18,71 

18,71 

·.~94 386~~ 

191 913,00 

128 000,00 

268 487,98 
5 986,00 

6 ~-1~_ ,81 

6171,81 

109 045,84 

109 045,84 

371,05 

371,05 
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Licence: DJWF 

Cfs/o 

po/oZky Název po/o:tky 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

·---------~---··~ 

IV. Výnosy z transferů • ' · .·.· ·:_):>r~~~ .-: 

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních instituci z transferů 

----------·-~Xi~C~R~G_U_V_>01 VYA (06012014 1 01012012) 

~Synt~tfclo/ •, ..:. i; Běfné obdOb/ i<nJ.i ji<i'l/lť'~~ 1Ji · · ···w,~:. :il"~iÍl\;,".; Minulé období •~'~''"~::.;m;;;.;,,,.),;:éi,•< 

.. }'' ;~f4i aeet . •· Hlavni t!innast • . "~ Hospodd/'3k6 6nnost :;i:_r.{~"1~~·~ H/avnr (;lnnost .• ;f.ii:l~l[ Hospoddl'sk~ ~nrmst 
-=-- -~;~ , !-~~ t,.::_·)-.:·;;;;::~~~1.:--~.t: ~-~ -2 ~~r-:;;~-" -~ --~ ~~;._> -:· --,._~:::~-- -· -3 _;tt~~--~=-~-::;:_-~:;::;Jr.t"f~~~~:~;;- ... -. 

663 
664 
669 

:\:( .. 
671 

672 

'<·-.· ;~ ; - . .. -.. ; 21 662 964,10 .... ,.:: L;:,.Ó .. ",.i . ; .~; ~'·'"!""'; - .. A . 20 969 ts5,3o ~)1(,.,,,,:~. 

21 662 964,70 20 969 755,30 

__ c;:_~~~edek hospod~_~i .:r;-,;t ... : --:::... ~- ·- .. ;.:-,;_ ;~~·;;.-,;li.:~;.::~, •.. -~·~:~·~ .. ·~Y-l't'J? .w . .n~-.:.~,(-~.. '!' · ·'"·t~~if~"...:· ~-~~~"~~4-=t~ ·ff.:::mn·;~-·~:l~:~t . ~~"(~~·· · ::f~~-{rB~t-~:.r~_~!!:~""f.·~ ·. :~t~;~_tJ-:tt#~~w-

1. Výsledek hospodařeni před zdaněním 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

19.02.2015 16h42m17s 

• Konec sestavy * 

1 400,85 

1 400,85 

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

41 650,55 
41 650,55 

38 673,89 
38 673,89 
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Li.;ence: DJWF 

-------l5 B. n~MCOVt:: 

000 
~ 
/'\.A/'\ 

PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s pfesností na dvě desetinná mlsta) 

Období: 12 I 2014 

ICO: 70999180 
OP A V A Název: Základni škola Boženy Něm_~~~--~ - příspěvková organizace 

Sestélvená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo -účetnr jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Údaje o organizaci . 

·' 
. :· .... ' ~- . . .;. . 

Boženy Němcové 2 

Opava 

74601 

identifikační číslo 70999180 

právní forma 

zí'izovatel 

pi'íspěvková organizace 

Statutární město Opava 

·' ··:_ :.-·~ .... 
. ' ·. 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

cbec 

PSC, pošta 

Předmět podnikání 

hlavni činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky 

Boženy Němcové 2 

Opava 

74601 

školní výchova a vzdělávání 

801020 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

553713124 

553713124 

zsbn@zsbn.opava.cz 

I---··-···- - .-······--- ----·-·---·-- ·-··· -

~ 
WWW stránky 

osoba odE~:~~:::::~~::s:~po~d:é·~ť-~'!2~ ' __ ''; /:~~ 7 _ ~-~J s~'"'•'·~::::::: z~~::~.:~7.:kotv 
za správnost udaju ~ organu 

--··--·- - - I 

Obmžik sestaveni (datum, čas}: 19.02.2015, 17h 9m55s 

19.02.2015 17h 9m55s Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 
--- ---·----- - -

-~ 
I 

"/ c..:....-
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Licence: DJWF XCRGUPXA I PYA (20032014 1 05032014) 

A, 1 .~:::"arltorrnaéG"' '~iP. · ·7 óa'"t. :~·-·'ak'~·ňa·~---- --:.;unu··· · 
• ,. ,....... 0.\ "'" .tP!'.f...:-:'~-- Li.,,l ~ ... +o: ~~-rte.. ~ .. ~-"-'--~"'-·~·-
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepretržitého trvánl. 

~:~· - _.16!firiifa~iii!Jil"l;ie~:t1tlfinl_~·---:-.. :<·. · .. ·"-.... ,., ... : __ ~··· ,.:·_:_. __ __ . . .. ,,_~·.' .-":' .... """... .. ··:::.: " ~:·:: ·-~_,_,_ =-~ - -· ·:.~::.-~ . . . .. -. C-~ · .. ~ ::.·~ , , ,;, .. ,,.,:., . ·· : · ~ · .. , 
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno kvůli aplikace vyhlášky č. 410/2009 Sb. U oploceni a stravovacího systému se od roku 2012 snížila doba 
odepisování- bylo provedeno tzv. dooprávkování. 

-~~~:l":~ot~W' .. ~št .. á<i~J;:~:t8i!t~1fi!ielir""~ . - ~,~~ ·---~ --~- ~ ... .. ,.~. : ... :_=... __ . ::~-- _:____ " ....... -.~--- ·--·· ~ ... _._...:-. · · · ~~--- -··';,..~;:. .. ::· .... ... . 

~r.~~ 

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnuti zrizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetnictví si organizace zpracovává sama. Účetní jednotka provádíodepisováni na základě odpisového plár.u 
schváleného zrizovatelem, a to prostrednictvlm rovnoměrných měsíčních odpisů. Organizace účtuje o zásobách rovnou do spotreby. Účetnl jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy, které jsou 
účtovány v období s nimž věcně souviseji. Elektrická energie a plyn se účtuji do nákladů měsíčně na základě mimorádné fakturace. Organizace má vedlejší činnost- pronájem nebytových prostor. 

- - - - - ----------- - ---· 
19.02. 2015 17h 9m55s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 2 / 20 



Licence: DJWF XCRGUPXA I PYA (2003201 4 I 05032014) - -------- - --·--- - -

· fA"4if~w.ltfLbl.t!~~W~i'i.VJi6lZLi!ši!iii&i!i9iY1631š!9 ~-~;;---... ~ 

ci;iP - --,-----··::,--;-~-.:. ----.."---,-----~--------~---·-·,----·-·------~~~-=-~:~--~~---~~-----· ~---~~~~~~;;j _-_· -.:~ .. :~=~~L::~~~~~~f~,~=~-z~~~~r~!~~~~:~.-.~ :--= . -~~;uL(_=-~-:~~=-

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotnÝ maietek 
901 

902 

---~__Q~tatni majetek . ~~--------------------·----------------- ·--~~3 
P.ll. Vyřazené pohledhky a závazky 

1. Vyfazené pohledávky 911 

2. Vyfazené závazky 912 

P.lll. Podmlněné pohledhky z důvodu užíváni majetku jinou osobou 

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

2. Dlouhodobé podminěné pohledávky z důvodu úplatného užfvání majetku jinou osobou 922 

3. Krátkodobé podmfněné pohledávky z důvodu užfvání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 

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

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

6. Dlouhodobé podmfněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů 

P.IV. Další podmfněné pohledávky 

1. Krátkodobé podmfněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

925 

926 

931 

932 
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 

4. Dlouhodobé podminěné pohledávky z jiných smluv 934 
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraniči 941 
7. Krátkodobé podminěné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 

8. Dlouhodobé podmfněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 
9. Krátkodobé podmfněné úhrady pohledávek z prijatých zajištěni 944 

1 O. Dlouhodobé podmfněné úhrady pohledávek z pfijatých zajištění 945 

11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních ffzenf a jiných fízeni 947 

_ ---~?_-_~louhodo~ podmJ~!_né pohled~~~~~_so':~_nfc~ _spo!ů , sprá•mfch fiz!tnr a_jiný~h rízen_~ ---·------------- 948 
P.VI. Podmlněné závazky z důvodu užívání cizlho majetku 

1. Krátkodobé podmlněné závazky z operativnlho leasingu 961 

2. Dlouhodobé podminěné závazky z operativního leasingu 962 

3. Krátkodobé podmfněné závazky z finančnlho leasingu 963 

4. Dlouhodobé podmfněné závazky z finančního leasingu 964 

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 

6. Dlouhodobé podmfněné závazky z důvodu užfvánf cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho pievzetf z jiných důvodů 967 
8. Dlouhodobé podmfněné závazky z důvodu užfvání cizího majetku nebo jeho převzetr z jiných důvodů 968 

4682 234,84 
440 164,90 

3 170 316,31 

1 071 753,63 

------- ---- . -- ----------- -- ---- -
19.02.2015 17h 9m55s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

4 535 998,74 

378 230,90 

3 086 014,21 
1 071 753,63 
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Licence: DJWF XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

A.4:~. lnfom:lace'pocHě 's• '7 ďod&t::lz~kbn!'~ sta\Íu~učf.[ykň1iepgflřiž'V!bovvch účtů 
. . -·' .... ". . • -""..;;.:-.,_)..v.\ ... ,;.. . .. ,ll ·! .-':.: '>\...&o:! . ... ·-- ~ ~&tnte...,.., - :tdH~·~ 

;~:~ky N~zev po_}otky -------- -- -- -- - -- ---·~-- ~·,: •. :::':~:;{~~~--- ·~'·· . ~:r~::[j··. : .. ~, ··- ··;~;~; :.':<.: ·:· ~c~~~~~80081.-.:. ;:. ~'-:~,;·' ~;:~~~~ : ~. : '.ť .. ·-~;·, :: 
P.VII. Další podmíněné závazky 

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

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pofízení 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.pfedp.a dal~í 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 garancí 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 fízeni a jiných fízení 985 

14. Dlouhod?bé podmíněné záva~~y__z~~oudn~ch spo_rů_,_~rávnich !ízen!_ajiný~~ fízení _____ _ 986 

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

1. Ostatn I krátkodobá podmíněná aktiva 991 

2. Ostatnl dlouhodobá podmíněná aktiva 992 

3. Ostatní krátkodobá podmlněná pasiva 993 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4 682 234,84 4 535 998,74 

------- ---·-·---- ·- ·- -------·-- - - · ... - ..... -- ---. ····-···.- .. ---·--···-----·-· -----------~~~------
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Licence: DJWF XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014} 

-~'r-.t&;t:"';T:' ~-!ák . ~§:i:lii~~~!"§)=š ~JJiíJ.m: .. {.!l ... oA"i'i?~ 
CFsio ---· ~--- · - -- . :··:· •. _:· · - ~ ·:- ·-. - :- · -- ------ - -- -: .:--:.-r·-- --: --_·-:; -~· .. - --:-- ;·-· ·- ---ocĚTNToaoo8(- - ··--~--

polotky . . · , . . , .: ~-:-----------BĚ2NIÉ , ,· ·.· • · .. · . 

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a prispěvku na slátnl politiku zaměstanosti 

2. Splatné závazky vei'ejného zdravotního pojištění 

3. Evidované dal'iové nedoplatky u místně pfíslušných finančních orgánů 

O ---w• --- -·· -- " · ~•·- ••••·••••·-·-- · 
19.02.2015 17h 9m55s Zpracováno systémem UCi'?® GORDIC® spol. s r. o. 

417 988,00 

179 567,00 

359 373,82 

153 970,18 

--~~ - --_ -_ - ·-·- --·~--------------
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.icence: DJWF XCRGUPXA I PYA (20032014105032014) 

A.6. tnt0řiňiíéě~df~§1~l'~st.~~,~~~&m78>'~ž'á"'CQ8~ :·· -. .P..Q.,, .. .,~ .· "·"' . ..P . . ···~ .. :n.~ ... - -. .. ..... ---· .. ,.;;,.;:.~~:=· ==================== 
Účetní jednotka nemá významné skutečnosti související s účetní závěrkou a finanční situaci účetních jednotek. 

A-:1-: lntorm-~ce])o(ii;··§ 1so-d~t: 5 pi&!E; ~fwl9DA'~~~·:. .. .. 
V organizaci ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné informace o nejistých podmínkách nebo situacích. 

A.8. Informace podle§ 6&odst. 6 

Účetní jednotka v období, za které se sestavuje účetní závěrka neprodala a ani nenabyla numovitosti zapisované do katastru nemovítostí. 

~~t~ 'lnfo~~~!Ji~};J6~ď.·~~"i,t;)~ 

Organizace má krytý investiční fond. 

19.02.2015 17h 9m55s Zpracovtmo systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 6 /20 



Licence: DJWF 

ér sro 
polotky 

8.1 . 
8 .2. 

E! .3. 

8 .4. 

; ~ '~. 

N~zev polotky . 

Poskytnuti úvěru zajištěné zajišťovacím prevodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné prevodem peněžnlch prostfedků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

19.02.2015 17h 9m55s 

· . . •:. ~.. ··~ ' 

~ .. ; '. 
SynteUc~r ----- :-:---BĚtNÉ 

rítet . ... ,,,, , . . ' , , 

364 
364 
364 
364 

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

XCRGUPXA I PYA (200320 14 I 05032014} 

· ÚČETNI OBDOB{ : 

-~ j .: .-: ,- MINULÉ 
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Licence: DJWF XCRGUPXA I PYA (200320 14 I 05032014) -- - -

c. oof)lňúJ'd'lnta.ň!iaca ·K · J>ai~~-~~i11-~ro~a-ti-1~:Il~!~fi~o~í<y·i ~ "cltfliii.Wi'""..ni:P~ll2iinw19il!il etkU0 

"' 
Číslo ------·~- --·-· 

polotky 

C.1. 

Název poloiky ·> 
I · =' ·-~~~N~ . -·.. · úéETNf oe?.:S,'= ,~ . : -·:~:~ · ~~u~~:· ·. · . ·· ·, -: · -. · 

Zvýšeni stavu transferů na polízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C.2. Sníženi stavu transferů na polízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 

·- ---- ---- -· - ---
19.02.2015 17h 9m55s Zpracováno systémem UGR® GORDIC® spol. s r. o. strana Bl ?.0 
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te:r· J~:~P..Iiiflifi[(lilť9.rEJ.ac•tl(pal§!.~~mJiii!hy 

K po/otce Doplllvjícf informace . · · 
- -·-----------· ----- -···-;· ---~--:~~: _________ .,._..., _ 

---- - ------------- - ~~--.:~- -.. - . --~· -----=-
A.ll. Organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zrizovatele. Objem majetku vykázaný na majetkových účtech je majetkem zřizovatele. 

8.11.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné 

8.11.29. Náklady příštích období -předplatné časopisů (13.164,-- Kč), školení (6.500,-- Kč), studium výchovného poradenství (6 .720,-- Kč), zákonné 
pojištění Kooperativa (17.979,-- Kč) 

8.11.30. Příjmy príštich období- faktura vydaná za pronájem nápojového automatu 

8.11.31. Dohadné účty aktivní- PC projekt RESTART (284.350,-- Kč), kurz etické výchovy {46.000,- Kč) 

C.l.5. Dooprávkování dle čůs č. 708 (oploceni a stravovací systém} 

0.111. 7. Krátkodobé přijaté zálohy - lyžařský kurz žáků 7. tříd 

0.111.34. Krátkodobé přijaté zálohy na transféry - zapojení do projektů {RESTART 387.360,-- Kč+ Etická výchova 53.000,-- Kč) 

0 .111. 35. Výdaje příštích období - přijaté faktury za prosinec 2014 (energie, telefonní poplatky, odvoz zbytků z výdejny stravy apod. 122.577,11 Kč, exekuce 
za prosinec 2014 1.420,-- Kč, zákonné pojištění Kooperativa 17.979,-- Kč) 

0 .111 .36. Výnosy příštích období - poplatek za pobyt dětí ve školní družině 

19.02.2015 17h 9m55s ZpracovtJno systémem UCR® GORDIC® spo/. sr. o. 

· · , ··. Castka 

600,00 

44 363,00 

294,00 

330 350,00 

40 966,00 

61 500,00 

440 360,00 

141 976,11 

14 000,00 
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. W.~l&'~tiiD09mro...YY.~:i!f·ty 

!:_P..O.!r1~~: ·' ·· ., __ ,. Doplflujfcf infoitnace 
·--· .. ··---- ·---'-"- -····-· - · - ·~-·----

6 .1.2. 

6.1.3. 

6.1.8. 

6.1.16. 

8.1.17. 

6.1V.2. 

6.1V.2. 

B.IV.2. 

B.IV.2. 

B.IV.2. 

Výnosy z prodeje služeb -lyžařský kurz (doplatek) 56.350,- Kč, škola v prlrodě 174.505,-· Kč, školnf výlety 56.934,- Kč 

Výnosy z pronájmu- byt školnlka 32.082,84 Kč, nápojový automat+ automat na mléko 2.898,- Kč, pronájem tělocvičny a učeben 80 .200,-- Kč 

Jiné výnosy - poplatek za pobyt dětí ve školní družině 

čerpání rezervnlho fondu -finanční dar SRPDŠ 85.000,- Kč, finančnl dar (rodiče) 2.000,-- Kč, finanční dar sdruženi TEREZA 8.500,-- Kč, finančnl 
dar MODEL OBALY 1.315,- Kč, finančnl dar (výhra v soutěži) 4.395,- Kč, finanční dar (rodiče) 600,- Kč 

Ostatní výnosy z činnosti- věcný dar (výhra v soutěži) 2.749,- Kč, pfijatá pojistná náhrada 1.154,33 Kč, věcný dar (radiomagnetofon) 2.000,-- Kl: , 
věcný dar (interaktivní učebnice) 7.990,-- Kč 

Dotace na provoz 

Dotace na mzdy a rozvojové programy 

Projekt- dotace MSK 

Projekt REST ART 

Projekt EU peníze školám 

- -·- - - ---------------
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Částka 

287 789,00 

115180,84 

137 920,00 

101 810,00 

13 893,33 

2 388 200,00 

18 885 038,00 

46 000,00 

284 350,00 

59 376,70 
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K po/otce ·. , .. · · .. ··i·. • Dopl(lu}fcl informace ···' • ~ ~r· 

- ··- ·- ·-- .-------- ---- -
C~stka -·---------·-- ··--·---·----- - ~·--·-- .------· ··-------------·------
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-···---- ----------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

Clslo 

A .I. 

'='··,:~ killtuř ~ťcíf""'~'liifíf~ll""~ tfeb •"'~ ·''" ... .!!-~~.!!~ ....... c.--~..e2 

Název 

Počáteční stav fondu k 1.1. 

A.ll. Tvorba fondu 

1. Základnl příděl 

2. Splátky p ůjček na bytové účely poskytnutych do konce roku 1992 

•: Položka ·.,.,. 
: ~ , ; 

j . • ·.• 
· ::-· ·· :·' 

'· ..-: 

XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

··j 

>'< ,·;;·· BttN~UČETN{OBDOB{ 

141 297,58 

134 819,00 

134 819,00 

3. Náhrady ~kod a pojistná plnění od poji~ťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 

5. Ostatní tvorba fondu ·-----
A.lll. Čerpání fondu 

1. Půjčky na bytové účely 

2. Stravování 

3. Rekreace 

4. Kultura, tělovychova a sport 

5. Sociální výpomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžní dary 

7. Úhrada príspěvku na penzijní připojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištěni 

9. Ostatní užiti fondu 

A.IV. Konečný stav fondu 

19.02. 2015 17h 9m55s 
-------- ------

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

119 099,30 

78 246,00 

2 902,30 

28 000,00 

9 951,00 

157 017.~8 

strana 14120 



Licence: DJWF 

~ ....... ___ s.. A , __ :a ..... __ _t;;;;. -~-·- - --~ 

-----------------~ --- -~-- - ----------~ --- - - ----- - - -------- - -- ----- -- ---
Po/otka_ . ·<~ ·~ . ·. •' .· ~. \ • ,, 

Clslo Názav .•· . .>· .-.. 
O .I. Počáteční stav fondu k 1.1. ------- - ···- --------~ --- . .. .. - ---
0.11. Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodarení 

2. Nespotrebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3. Nespotrebované dotace z mezinárodnich smluv 

4. Peněžní dary - účelové 

5. Peněžni dary - neúčelové 

6. Ostatní tvorba 
o .lu.--·e-;rpáni fondu 

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodarení 

2. Úhrada sankcí 

3. Posíleni investičniho fondu se souhlasem zi'izovatele 

4. časové preklenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

5. Ostatni čerpáni 

D.IV. Konečný stav fondu 

HJ.02.2015 17h 9m55s Zpracováno systémem UCR® GOROIC® spol. s r . o. 

XCRGUPXA I PYA (20032014 10503201 4) 
- -- -------- · --------- - ----···----

- F;J~tNÉ ůCHNiOBDOBI 

107 696,64 
-------

55 773,89 

38 673,89 

17 100,00 

101 810,00 

101 81 0,00 -- - - ------
61 660,53 
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.. .... . ., .. ···-.--... ~--- --~-,_., .. ~., ...... . ,,. · ·· ··-~·~··"~""···~·~ 
liweátičnífónd'-: -·· tbl~vkovi · - .,-' ani;,.,;ce·;w'fl,."''vlr~~ ;::: Jfu ~~ ·· v· ma . • ... . ... , •. Pv~-- -·· .... ...!?!JL~~ ~l!l:9. . !Jl!l2! !t!X lil ~l ... 

Cís/o Nái.ev 

F.l. Počáteční stav fondu k 1.1. 

F.ll. Tvorba fondu 

1. Ve vý~i odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 

3. Investiční příspěvky ze státních fondů 

4. Ve vý~i výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 

6. Ve vý~i výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 

7. Převody z rezervního fondu 
-F-.1-11.---=Č-erpání fo.ndu 

1. Financováni investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půj~k 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

4. Posi~~-ní zdrojů urče~ých k fina~cování ú~!'ŽbY __ a_c_>pr~v m_!ljet~u 

: 

. r., .:.•. 

XCRGUPXA I PYA (20032014 I 050320 14) 

.~ ' I, • , •• , ':- ·• 

BtZNt útETN{ OBDOB{ 

305 355,-1(,1 

168 397,00 

168 397,00 

F .IV. Konečný stav fondu 473 752,41 
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-·· 
Člslo c; 

.. 
·>:t· 

polotlo/ ' Název polot/iy 

G. 
G.1. 

G.2. 

G.3. 

G.4. 

G.5. 

G.6 . 

Stavby 

Bytové domy a bytové jednotky 

Budovy pro služby obyvatelstvu 

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

Komunikace a verejné osvětlení 

Jiné inženýrské sftě 

Ostatní stavby 

'ii"~~-~~.,t -.,-~ 
~: -· -~-~~, .. Q~•.m --~,.Mal 

poiotkÝ · Název PfJ/ot lo/ 

H. 
H.1. 

H.2. 

H.3. 

Pozemky 

Stavební pozemky 

Lesní pozemky 

Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. Zastavěná plocha 

H.S. Ostatní pozemky 

19.02.2015 17h 9m55s 

XCRGUPXA I P YA (20032014 1 050320 14) 
·---- -------~---------

~~:;T~:~···~···f~:~~E0f ~:_.:·_-,~:E-{'TS~i~~~/:o~~~~·~r'i~-~:~~07 :~·•.·c:· ·• -----·· ··Mwu" 

17 545 023,00 10 106 546,00 7 438 477,00 7 642 581 ,00 

17 310 500,00 10 106 546,00 7203 954,00 7 408 058,00 

234 523,00 234 523,00 234 523,00 

x -:--_-: _~-:-~:--:·.~---. - . ~-:-:-:: ~~- -·· ~:~~--~-0-éE~Nróaoo~T---------~ -·-_--- -------·---------- -·---

_,, . ! ., . . / ·• -> . ·. ': BRUTTO -- ~:- ,_. KOREKCE . NETTO I 

3471 520,00 3 471 520,00 3 471 520,00 

3 471 520,00 3 471 520,00 3 471 520,00 

-------- ····-·-----------·----------·-· ···------ ------ ----- --------------·----
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L ~9P-i~ú1 íc o_ijt9rmac&;fil~1PlR& "A.n.4. · Nákra·él 

-~;--: -~~~-~-- . ___ :_::~~L-' ... :: .. _ .. :S~·~--- ·--- -~~:· -~~~--~:_.> ·j~~· ·:". -- ~~~'· ,.~UN~ . .. • .• ~~ET~~~a~~~,. '-~ ~ -- .. :;~~~- ~- --·· ,::; . - -~::" · .··.· 
Cls!o 

položky Název položky . . . ' .. - · ·-·. . .. -~ . . . . '. . . . . . .. 

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

Cislo ':: ~-

položky mze~_f!J!r:!.l<_L___. _ ____ . -~·--~ _.-~ ---- . _. ______ ·-------·-·- -· 
J . Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

19.02. 2015 17h 9m55s 
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"·'1~~:2iliYl* ll s ..... &CJWliň-.---LO • tfS,: ~l!fs.OC o ac__ "''!}.~g~~ ~.,-
··----- -·- ----- ····- -------- --- - ----

K.1. Doplňujíc! informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Ooplňujlcí informace k poskytnutým garancím ostatnlm 

Poznámky k vyplněni: 

Cislo Poznámka 
sloupce 

1 rC je identifikatnl tfslo osoby (tfselný kód k jednoznatné identifikací subjektu}. které jf bylo plkféleno Ceským stalislickým úfadem. Obchodnlm rejstfíkem nebo tivnostenskýmúřadem. IC by mé/o být unikátnf. v tomto sloupci uvede út etni 
jednotka tC osoby (účetnl jednotky), v jejlt prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchod nf jméno útetnl jednotky, v jej li prospéch byla garance poskytnuta. Název pfedstavuje označeni, pod kterým útetnl jednotka provozuje svoji činnost. Obchodn lm jménem útetn í jednotky zapsané do obchodn fho rejstfiku 
je obchodní firma. 

3 rC je ldentifikačnl tfslo osoby (člselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jl bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem. Obchod nim rejstflkem nebo 2ivnostenskýmúfadem. IC by mé/o být uniká/nf. V tomto sloupci uvede účet ni 
jednotka IC účetnl jednotky (účetnl jednotky), za jejft závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodnl jméno útetnl jednotky, za jejft závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označeni. pod kterým ú!!etnl jednotka provozuje svoji činnost. Obchodnlm jménem útetnl jednotky zapsáné do obchodního rejstflku 
je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnuti garance se rozumf jej/ zachyceni v podrozvaze. Okamtikem vzniku podmlnéného závazku se rozumí den poskytnuti plsemného prohlá~enl ručitele vente/i orutenf za závazky dlutníka vůči vfJ!iteli (vtetně podpisu a valu 
směnky), nenl-li dohodnuto jinak, podpisu zárutnf listiny, schváleni zákona o poskytnuti záruky Ceskou republikou. 

6 V~e zaji~téné pohledávky k aktuálnlmu a pos/ednlmu rozvahovému dni. 

7 Den a méslc útetnlho obdobl, za které je sestavována účetnlzávérlra, a v némt do~lo k plnénl vyplývajlcímu z garctnce. Plněnlm se rozuml realizace garance, neboli úplnétí tástetné pfevzeti dluhu za původního dlutnlka z titulu poskytnuté 
garance, neboť dlutník nenl schopen splatit pohledávku vznil<ou ručiteli z realizace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu rutenl či záruky v účetnlm obdobl, za které je sestavovctna podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadnlch plnénl {úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konl<rétnlho ručenl ti záruky. 

10 Úče/nl jednotka uvede tis/o dle nás/edujlclho výčtu: 1- Půjčky (záptljtky), úvéry, návratné finantnl výpomoci, 2- Dluhové cenné paplry (včetně smének).3 - Pl'ijaté vklady a depozita, 4- Ostatnl dlouhodobé závazky. 
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(7."'-~ · bopl~~t'i&&fii~&··c;''pi;o)!~te~'f(part~n!til'i9lik~m·ého sektoru 

Poznámky k vyplnění: 

Cislo sloupce Poznámka 

1 Ci s/o a název vefejné zakázky. jak je uveden ve Véstniku vetejných zakazek. 

2 Podle charakteru sluteb, které jsou pfedmétem vetejné zakázky. uvede účetní jednotl<a odpovidaj/cl plsmenné označeni z následujlclho výt/u: A - Dopravnl infrastruktura,B • Vzděláváni a souvisej/cl slutby, C- Vodovody. kanalizace a 
nakládáni s odpady. D - Sociální slutby. E- Zdravotnické slutby. F - Teplo, energie, G- Ostatní. 

6 at 7 Pfedpol<ládaný nebo skutečný rok zahtJjenl a rok ukončen/ stavby. pokud je stavba součásti pfedmétné vetejné zakázky. 

9 at 12 

13 

14 a 15 

16,18,20,22 

17,19,21,23 

24 

25at 29 

Skutečné náklady dodavatele na pofizenl majetku v jednotlivých letech. 

Skutečné náklady na poffzenl majetku v celkové vý~i od uzavrenl smlouvy. 

Rok zahájeni a rok ukončeni plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 

Celkové platby za dostupnost hrazené útetnl jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuj/ tak zvanou servisnl siCitku, úhradu nákladů na poflzenl majetku. úhradu nákladů na exteml dluhové financováni a dalM. 

lnvestitn l slotka platby za dostupnost. neboli výdaje na pot/zení majetku v jednotlivých letech. 

Celkové výdaje na poflzenl majetku v platbách za dostupnost. 

Dal§í plnénl zadavatele v souvislosti s projektem (napffklad nákup pozemků, fivér poskytnutý aodava/e/i a dal$/). 

• Konec sestavy • 
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