
Licence: DJV7 

ROZVAHA- BILANCE 
přlspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 

IČO: 70999171 
Název: Základnf škola Opava, Englišova 82 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p . . 

obec 

PSČ , pošta 

Údaje o organizací 

Englišova 82 

Opava 

74601 

identifikační číslo 70999171 

právní forma Příspěvková organizace 

zrizovatel Statutární město Opava 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WNWstránky 

553715006 

553715006 

zs.englisova@volny .cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Hana Riedlová 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

. -· .... .. 
Předmět podnikání 

hlavní činnost 

ve:11ejší činnost 

CZ-NACE 

•• -· ·.• p- ••• • • 

Razítko účetni jednotky 
. -- ----- ----

. ~' ·- ... .. -
Statutární zástupce 

Mgr. Jan Škrabal 

XCRGURXA I RY A (17032014101012012) 

Základní škola Opava, Englišova a2 
- pří spěvkova o•q<;n izace 

74S 01 Opav3. l:r,g!išova 82 
tel.: 553 715 006, 553 715 763 

IČO: 70399171 G) 

,-
Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

~--· ----/] -JL-----_---~---, 
L.------~ w __ Podpisový záznam statutámiho 

orgánu l ~qeM : 
Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2015, 12h 7m45s 
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Licence: DJV7 

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

Čfslo 

polot ky Název polotl<y 

A:KriV.A "c:eLKEM 

---i..---stti1á áittivá · ------------- ---~--- ---

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 zhodnoceni dlouhodobého nehmotného majetku 

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

_1_0. _ ~~()~~()d_C)bý _ ne:hrnotný _rnaJ.~!e~ yr~e-~í ~ ~~o-~':lt 
ll. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 

2. Kultumf předměty 

3. Stavby 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

7. Ostatnl dlouhodobý hmotný majetek 

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

9. Uspořádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého hmotného majetku 

1 O. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

11 . Dlo~hodo~ý h":J?.t_ný__~~j_~te_~_u!~!'Ý.~ pro~~~ ___ _ 
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 splatností 

5. Termínované vklady dlouhodobé 

6. <?stat_n_f_ ~l~u~~~bý _fi~~n_č~f rn~i~te~ ···- ·-
lV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrú 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

syntetickýF - -
úeet 

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 

_>~CR.<}U~f11RYA (17032014101012012) 

- ------- - - -------------------
Obdob/ 

Minulé Bělné -r-------- ----
Brutto -- - --Korekce - Ň;ttoi 

~~~~-~~9~ ---= ~~~4:!~(t~ -· · 5~Hs24"l43,31 
. :-;:- ~-;;.~-·.:...:..... ·. -· 

~·taf'8aaJ1 
:-. ·: . :- ..... : .. . 

73 039 290,85 

188 089,36 

188 089,36 

72 851 201 ,49 
10 962 080,00 

54 796 195,42 

859 580,20 

6233 345,87 

20 241 .456,73 -----52 797 ai4~12' ___________ 53497 41s,12--
. .... . ·-

188 089,36 

188 089,36 

20 053 367,37 

13107 712.00 

712 309,50 

6 233 345,87 

52 797 834,12 

10 962 080,00 

41 688 483,42 

147 270,70 

53497415,12 

10 962 080,00 

42 342 110,42 

193 224,70 

- - - ------ ··· ·- · .. - - ·----- -- - ------· . ..... ..... . .. - --------------- ------
11 .02.2015 12h 7m45s Zpracov(mo systémem UCR® GORDIC® >:>pol. s r . o. strana 216 



LiCence: OJV7 

CTsfo 
polo:fky NSzev polo:fky 

B, 

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 

Oběžná aktiva 

I. Zásoby 

1. Pofízenl materiálu 

2. Materiál na skladě 

3. Materiál na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary vlastni výroby 

6. Výrobky 

7. Pofizenl zboží 

8. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

1 O. <?statní zásoby 

ll. Krátkodobé pohledávky 

1. Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavni činnosti 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

9. Pohledávky za zaměstnanci 

10. Sociální zabezpečení 

11. Zdravotní pojištění 

12. Důchodové sporenr 

13. Daň z příjmů 

14. Jiné primě daně 

15. Daň z přidané hodnoty 

16. Jiné daně a poplatky 

17. Pohledávky za vybranými ústřednlmi vládními institucemi 

18. Pohledávky za vybranými místními vládni mi institucemi 

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 

29. Náklady příštrch období 

30. Příjmy pflštich obdobi 

31. Dohadné účty aktivnf 

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 
.. _, . . ...... -- .. -- - ..... .. ... . .. ____ _______ _._ 

11.02.2015 12h 7m45s 

syntetiekýc ___ _ _ 
. účet! 

468 
469 
471 

111 

112 

119 
121 
122 
1Z3 

131 

132' 
138 

139 

311 

314 

315 

316 
335 
3::18 
337 
338 
341 

:\42 
3413 

344 
346 
348 
37'1 

373 
381 

385 

386 
377 

Brutto 

2 8l6 309,19 

26 423,00 

3 324,00 

1 755,00 

3 960,00 

17 384,00 

Zpr,aooiiJnc.~y.sr:tlmMJ UOR!ib GORDIC® soul. s r. o. 

XCRGURXA I RYA (17032014101012012) 

-- - - --------- - - ---·--·-· ~-··--· ·------- - - ----
Obdob( 

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

_ _ _ s_~~'!!-Í<.orekc;---------N;ii;! 

2 826 309,19 
. . - . ...... ····-·· 

26 423,00 

3 324,00 

1 755,00 

3 960,00 

17 384,00 

Mfnufé 

5 290 473,59 

2 005 928,70 

1 019.00 

17 217,00 

1 987 692,70 

strana 316 



Licence: DJV7 

črslo 

polotky Název položky 

111. Krétkodobý finantní majetek 
1. Majetkové cenné papfry k obchodováni 

2. Dluhové cenné papfry k obchodování 

3. Jiné cenné papiry 

4. Termínované vklady krátkodobé 

5. Jiné běžné útty 
9. Běžný účet 

1 O. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

11.02.2015 12h 7m45s 

XCRGURXA I RYA (17032014 1 01012012) 

~ ··---.--- -·-·-- ··- --!? . .§:lob!_____ r- ····· .. ··--------·-·. 
Syntetický _ Běin4 . -- - - -------··-! Minulé 

ú&3t Brutto Korekce . Netto i 

251 

253 

256 

244 

245 

241 

243 

263 

262 

261 

- ·-- - -- ---· -~ 

. ' 

----- ~ · -- ·~ ··---- --- - -~--'-·----·-· ------ -·---------·-· 
2 799 886,19 

2 675 232,87 

116126,32 

8 527,00 

2 799 886,19 

2 675 232,87 

116 126,32 

8 527,00 

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

3 284 544,89 

3173 360,57 

92 522,32 

18 662,00 

strana 4 16 



Licence: DJV7 

'ófšt~------ ' " ·- -- ·

položky Název položky 

-·PÁs1vX-cé[i<eM-

c. ______ y~~~~~--~'!?.i~~-- ... --- ---------- -----·---- ----- ------------·--------·----- -
' · Jmění účetní jednotky a upravující položky 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku 

4. Kurzové rozdiiy 

5. Oceňovací rozdily při prvotním použití metody 

6. Jiné ocer'iovacl rozdíly 

7. Opravy minulých obdob! 

ll. Fondy účetní jednotky 

1. fond odměn 

2. Fond kulturnlch a sociálnfch potřeb 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodařen i 

4. Rezervnl fond z ostatnlch titulů 

SynfetlckýF 
O čet 

Obdob/ 

Běžné 

--~-~~it!~~~iJ.'I 
. .. ... )" ...... ~ ,._ • .. " .. ..... 

Minulé 

!a ?87ad·1f' j . .... ~~:;-:--~~~~:.: ... ,lJ _, ::~ 

5_3 439 4_61 ,69 --- ' ' ·-· ..... ' --~ 07~ 791 '16-

401 

403 

405 

406 

407 

408 

52 754 202,12 

53 138 943,12 

384 741,00-

·--- -- - - ------·· · · • • ----- ____ J _ _______ ~- -- - ------- -

675 406,57 

411 3309,00 

412 1:!5 639,32 

413 

414 

72 732,06 

59 395.30 

53 453 783,12 

53 838 524,12 

384 741 ,00-

.. --
602 878,04 

3 309.00 

128 190,32 

69 542,06 

49 348,30 

416 414330,89 352488,36 5. Fond reprodukcemaj~tku, i~v_estičnl fond 
. ·-------.-~----~-------------- -------· --~-- - ----· -····- · ·-·--··-- -- -···- - -·-- -·---···· ····-·---· 

111. Výsledek hospodareni 

1. Výsledek hospodafeni běžného účetního období 

2 . Výsledek hospodafení ve schvalovacím řízení 

3. Výsledek hospodafení předcházejlcích účetnfch období 

_l?: __ - -~z~ z~~o)ti 
I. Rezervy 

431 

432 

9 853,00 23 130,00 
9 853,00 23 130,00 

2184 681,6~- -· - ------- 4 708 097,55 

1. Reze_rv:Y _ ___ _ ____ ____ ·----------- --------------------------------~~! . _ ___ _ ·----- --- ... - --------- - -
11. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

4. Dlouhodobé pfijaté zálohy 

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

8. Ostatní dlouhodobé závazky 

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 

111. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

11.02.2015 12h 7m4tss 

89,30 2 681 681 ,00 

451 

452 

455 

458 

459 

472 

281 

289 

321 

324 

326 

89,30 - •.. 
2164 592,32 

288 604,32 

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

2 681 681,00 
······· .. ·-· .. ····. 
2 026 416,55 

163 401,55 

XCRGURXA I RYA (17032014 I 01012012) 

strana 5 16 



Licence: DJV7 XCRGURXA / RYA (17032014101012012) 

c;;;; ---· - ... 
položky Název pololky 

-·::F ------- -----Syntstický Obdobf ---- -·------·------- ---- ---·-·· 
účet Bětné Minulé 

1 O. Zaměstnanci 331 I 092 514,00 I 071 982,00 

11 . Jiné závazky vuči zaměstnancC!m 333 

12. Sociální zabezpečení 336 435 007,00 609 946,00 

13. Zdravotni pojištění 337 186 880,00 

14. Důchodové spofenf 338 

15. Daň z příjmu 341 

16. Jiné pfimé daně 342 139 504,00 144 446,00 

17. Daň z prídané hodnoty 343 

18. Jiné daně a poplatky 344 

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládni instituce 345 

20. Závazky k vybraným ústředním vládnim institucím 347 

21 . Závazky k vybraným místním vládním instituclm 349 

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 

35. Výdaje prištích období 383 

36. Výnosy prištích období 384 2.'2 230,00 17 680,00 

37. Dohadné účty pasivní 389 

38. Ostatní krátkodobé závazky 378 19 853,00 18961 ,00 

*Konec sestavy * 

11.02.2015 12h 7m45s Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. strana 61 6 



Licence: DJV7 XCRGUVXAIVYA (06012014101012012) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
prtspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 I 2014 

ICO: 70999171 
Název: Základní škola Opava, Englišova 82 

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetnl jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSC, pošta 

Údaje o organizaci 

Englišova 82 

Opava 

74601 

identifikační číslo 70999171 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WNWstránky 

Příspěvková organizace 

Statutární město Opava 

553715006 

553715006 

zs.engllsova@volny .cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Hana Riedlová 

Místo podnikání 

ulice, č. p. 

obec 

PSC, pošta 

Předmět podnikáni 

hlavní činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky 
. - -· ---------- -. ~-- -- ------- ----- ---

Statutární zástupce 

Záklarlní i'.l<oía Opava. Enqlíšova 82 
- při spěvkova organizace 

746 01 Opava. Englišov<J 87 
tel.: 553 715 006. 553 71& 753 

IČO: 709!19171 (j) 

::~~i~~~o~~~~:~ osoby odpovědné r·:·.=--~=- ·~ ~·· 
Mgr. Jan Škrabal 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu I 

' - -·· .. .. ' - -- ·--- ··-----, 
Mgr. JAN ŠKRAB,i:;~ · · I 
~ fedito! !kll 

. ~:::::~:. k.... ..:~· I 
Okamžik sestavení (datum, čas): 11 .02.2015, 12h 8m12s 

11.02.2015 12h Bm12s Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. strana 114 



Licence: DJV7 XCRGUVXA I VYA (060120141 01012012) 

(;{Sk)- -

polotky Nflzev polo'!.ky Sy"'""""F -..... -úCet Hlavni činnost 
i 

. -·---- --· --- .. .. _________ .... __ 
'-------r------ -- ~!'!'!l~~bdo~i ~------ · --·-· _ 

Hospodáfská činnost . Hlavni činnost Hospodáfská činnost 

2 . 3 .. 

:A. ----.--.- --~--- -

- ~~~~~~tC?~~~~,'!! .. - ~~r:-~t~1 - ~ f&s ~36~® 2? !7~ ·1 06,61 
... ·[: ':'.' : ..1. :~::::· •: ,: · ·~-.. ;~: ___ -- ' : .. .- .. ..:. :~ · . , · .· .. .: .... 

161118,00 

- - - - ---------~---------· 

-----~· - --~~~'!dy_~~i~~~-t! --- - ------- ------ - -- - --- - -
21 a~~ ~-~~o~ ~-- ______________ 1s_s_ o3s,oo 21 ~o1oi,s1 - ----------- ·--------- --161118,00 

1 . Spotřeba materiálu 

2. Spotfeba 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 

10. Néklady na reprezentaci 

11 . Aktivace vnitroorganizačních služeb 

12. Ostatní služby 

13. Mzdové náklady 

14. Zákonné sociální pojištění 

15. Jiné sociální pojištěn í 

16. Zákonné sociální náklady 

17. Jiné sociální néklady 

18. Daň silničn í 

19. Daň z nemovitostí 

20. Jiné daně a poplatky 

22. Smluvni pokuty a úroky z prodlení 

23. Jiné pokuty a penéle 

24. Dary a jiná bezúplatná predání 

25. Prodaný materiél 

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 zúčtováni opravných položek 

34. Nákfady z vyřazených pohledávek 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 
" - . ·· -· -· -· 

11.02.2015 12h 8m12s 
- - - - ------" __ 

501 

502 

503 

504 

506 

507 

508 

51 1 

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 

1 OS6 012,44 886 163,84 

954 226,59 65 988,00 ' 131 185,58 

1 040 215,92 

40 971 ,00 

931 405,68 

16 092 315,00 

5 431 469,00 

66 936,00 

252 978,58 

858 348,00 

I 093 405,80 

52 283,00 

17 979,00 

219,00 

520,00 

18 047,00 

2115699,90 

50 686,00 

959183,29 

15 756 763,00 

5155 954,00 

62 258,00 

193 011,00 

877 749,00 

371 453,00 

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

82 195,00 

46 951,00 

15 826,00 

201 ,00 

473,00 

15 472,00 

strana 2 14 



Licence: DJV7 XCRGUVXA/VYA (06012014 101012012) 

'61Si0 __ _ 

položky Název po/olky 

36. Ostatní náklady z činnosti 

ll. _ _!i~n-~~!-~ákl~~ ~ . ·---- -·····-~------------·-------
1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z pfe~;;eněnl reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

_ .. 1~1: ..... ~~_kl~~-na_ ~'.1.~!!~Y-.. ----· 
1. Náklady vybraných ústrednlch vládních instituci na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních instituci na transfery 

v._ ... l?.~_z_I?!'Jill~ _ .. -·----- --- ......... ___ ----·-·--__ ----·- __ .. __ 
1. Daň z prljmu 

2. Dodatečné odvody daně z příjmu 

e.--vfň·~~~ ,~~'~~-:~~ _ --· ~ ·----~~-----~ ------

Syntetický! 
účet 

549 

561 

562 

563 

564 
569 

571 

572 

591 

595 

·-------~ně období 
Hlavnr činnost 

~ ~-0.0·~0 --

9 000,00 

l;'t,~t~~;01 
.." ... ·:"·- -~ - -· ,. , 1·,. 

Hospodái'ská činnost 

16-4 889;1:10 

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

Hlavni činnost 

3 

13 000,00 _____ ___ .,. ,. ___ __ . - ·-

13 000,00 

21 573·1olfé1 
- ~ -·-- -=~ . ~ -:.x ... :.- .. -~ . 

I. Výnosy z činnosti ·- 810 811,47 1-64 889,00 772ÚS,74_ .. ...... . 
·1. ·v~~osy :tpr~ci~j~--;,~;t~i~t,- ;ý~;;bkŮ ····---------- --- ·------- .. - ··----- ··· ·· · · · ·· ·· · ·-- -· ·· -----·-· 601 

2. Výnosy z prodeje služeb 602 149 180,00 132 880,00 

3. Výnosy z pronájmu 603 164 889,00 

4. Výnosy z prodaného zbožf 604 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonu 609 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 

1 O. Jiné pokuty a penále 642 

11. Výnosy z vyrazených pohledávek 643 

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 

15. Výnosy z prodeje pozemků 647 

16. čerpáni fondů 648 661 631,47 639 248,74 

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 

. - ----------- - - -
_ __ 1~ . .. .. .. ~.!~élr.'~':l~~~O~Y_ .................. .... , .. -c.-............ ~ ... .... ---- --- ·----- .. ... .. ·· -· ·· ·-· ······· · ·· 2~7.~ - .. - - -·-· .... - .......... - .... .. . . ... ... - ......... -· - -· ___ 380,87 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 

2. úroky 662 297,54 380,87 

11.02.2015 12h 8m12s Zpracováno systámem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 
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184~248~00 
-.' . .. · 
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184 248,00 
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• Licence: DJV7 

cřšío-- ---··- -
položky Název polOžkY 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přerenění reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

-- - --·------· ·-· 
IV. -~-"O.~Y. ~tré!ns.~er.ů_ .. . ···-·-- .. _ .... __ _ .. . - ·· - _ ---· ___ _ 

1_ Výnosy vybraných ústředních vládních instituci z transferů 

2_ Výnosy vybraných mlstnfch vládních instituci z transferu 

C. Výsledek hospodarení . 
-~- - -·- ------ --- -------·· ------- ------------- ------·---.,. ____________ __ _ 

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

11 .02.20151211 Bm12s 

XCRGUVXAIWA (06012014 / 0101201 2) 

Syntetický 1---- - · Sllfné obdob/ L · Mlnulé-(;t;;k,·bi -- ·--- - -·-·-
- -----·--- - -· ~--------------~~~ · . -.. .... . ------ - - ··--· 

O~t Hlavni činnost Hospodáfská 15innost I Hlavnl/5innost Hospodáfská c'5innost 
2 3 4 

663 
664 
669 

671 
672 

27 066 175,00 

27 056 175,00 

* Konec sestavy * 

Zpracováno systémem UCR® GORD/C® spol. s r. o. 

9 853,00 

9 853,00 

26 800 597,00 

26 800 597,00 

23130,00 

23 130,00 
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Licence: DJV7 

PŘÍLOHA 
pfispěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 

IČO: 70999171 
Název: Základni škola Opava, Englišova 82 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

Sídlo účetní jednotky 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizaci 

Englišova 82 

Opava 

74601 

identifikačnf číslo 70999171 

právní forma 

zfizovatel 

Kontaktní údaje. 

telefon 

fax 

e-mail 

Wl/lf\N stránky 

Příspěvková organizace 

Statutární město Opava 

553715006 

553715006 

zs.englisova@volny .cz 

Osoba odpovědná za účetnictví 

Hana Riedlová 

Místo podnikání 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Předmět podnikání 

hlavni činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

Razítko účetnr j~d~o!_l<y~- ·- ·-··-·-· ~~-

Statutární zástupce 

Mgr. Jan Škrabal 

Základní škola Opava. Englišova 82 
- přispěvková organizace 

746 01 Opava. E11glišova 82 
tel. : 553 715 006. 553 715 763 

IČO: 70999171 CD 

Podpis.ový zá~na~ osoby odpovědné [~------(A2- ,~--/JJ -~- .. -- --~--l 
za spravnost udaju {/~ {/~ 

4--··-------------~·---------·-

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

_ .-· ~·=,--;AN-sKRAs~: ~--~T. -
1--'" 'i ~~~""!"Lnu f 

.\~__::::j . . ---- ........ ······--· . ·-·_:_ 
Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2015, 12h 8m39s 

··- . ~· · --··-----
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Licence: DJV7 XCRGUPXA I PYA {20032014 I 05032014) . - .. .... . . . . 

· A:1. ínfOrll'late"'s)Oeifě:j 
·- - --·-·---

Účetní jednotce nejsou známy žádné informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. 

;A.~. ·. Jňforyí1~ceJ)()dl~\~:'t .~aa~t:' 4:~k'~~ . -. ----- ·- ··--
v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty nedošlo k žádným závažným zaměnám, ani v systému vykazování jednotlivých položek rozvahy, výsledovky a oceňování. Bylo 
provedeno technické zhodnocení budovy "A" I vestavěné skříně do tříd I tím vzrostla cena budovy školy. Zařazení do užívání od 1.1.2014 a úprava odpisového plánu s účinnosti od 1.1.2014. 

:.A.3. · tntóim,~cepq~l~ ,§))~r~iť, S:~~~~ 
Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje v zjednodušeném rozsahu. Odpisováni je prováděno na základě odpisového plánu, který spolu s rozpočtem na daný účetní rok schvaluje 
zřizovatel. Další náležitosti týkající se postupu odpisováni se od předešlého účetního roku nezměnily . Rozúčtování nákladů organizace HÓ do VC je od počátku roku 2013 prováděno pravidelně 
čtvrtletně , ke konci roku bude provedena celková kontrola nákladu ve a případné opravy dle skutečností za celý rok. u částek, které významně neovlivni výsledek hospodaření a u opakujících se 
operaci neni prováděno časové rozlišení nákladů . V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb. Na podrozvahových účtech je veden majetek 
organizace jehož pořizovací cena je hmotného majetku od 501 - 3000 Kč a nehmotného od 501 - 7 000 Kč. Nehmotný majetek je veden na účtu 901 a hmotný- analyticky členěný podle druhu na 
účtu 902. Majetek ve vypůjčce od zřizovatele je veden na podrozvahovém účtu 966. Pohyb na podrozvahových účtech je dokládán čtvrtletně dokladovou inventurou. 

··· ·- ·· 
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Licence: DJV7 X CRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

!A.4. ln-iormač'e~i)O'di;[§1:W~st~ 5'ii_~~~-;:~~@M~~~ ~ ·· -
cfšlo- -- ----~- ··---- ---~- ----------- -~--- - ---- -

po/otky !'~~~".fl!J!~~~ __ . _________ ... ____ _ ..... ----------- Podrozva~Ztt ---~~Ňr~·-·_- _qtETNI_C!ifĚOB_!__ ---·-·Mll~::~===== 
P.I. Majetek a závazky útetnl jednotky 4 816 236,87 4 460 795,90 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 317 685,30 309 694,85 

P.ll. 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3 . . _()~tatní rnajete~ ' . .. -- .. ' - ..... . "'' - ------ - - - - ·- - --
Vyřazené pohledávky a závazky 

1. Vyřazené pohledávky 

902 

903 
~------------ - -- ·--- -· ------ ---- ---- ---. ·---

2.- Vyraze~é-~ávazky _ _ ... .. _ . __ ......... . .. ___ _ ... __ . ........... .. ___ ____ _ _ ____ _ 

911 

912 

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

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

2. Dlouhodobé podmfněné pohledávky z duvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

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

921 

922 

923 

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

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívá nf majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 

6:. l?l()_uhod~~é podmin~né poh~~ávk~_z d-~~~~ užf_Y.~-~~- ~je.!_k_U._l!'!?_u_~~_?bO~_!jin~~-d~:'.?~~ -------_ _ ___ ___ - -------~6 
P.IV. Dalši podmíněné pohledávky 

1. Krátkodobé podmlněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 93 1 

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 

3. Krátkodobé podml ně ně pohledávky z jiných smluv 933 
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničf 938 
6. Dlouhodobé podminěné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničl 94 1 

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 

8. Dlouhodobé podmlněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 

9. Krátkodobé podminěné úhrady pohledávek z pfijatých zajištění 944 

10. Dlouhodobé podminěné úhrady pohledávek z pFijatých zajištěni 945 

11. Krátkodobé podmfněné pohledávky ze soudních sporů, správnfch Fizení a jiných řrzeni 947 

4 498 551 ,57 

2.11&4 776,00 

22 164 776,00 

___ 12. _l?l_~uhodo~é podml~ěné P..~~~~~~V~Y-~': _:>?_~-~-~~-~~rů, ~~~~nic_!l_~~ení _1!)iný~_!í~:_n_!_ ___ _ __ _____ ·--- ---~~ ---- - ------ ----- - - ------ ... 
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizlho majetku 297 907,34 

1. Krátkodobé podminěné závazky z operativniho leasingu 961 

2. Dlouhodobé podminěné závazky z operativniho leasingu 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z flnančnlho leasingu 

5. Krátkodobé podminěné závazky z důvodu užívá nf ciziho majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

6. Dlouhodobé podminěné závazky z důvodu užlvánl cizfho majetku na základě smlouvy o výpůjčce 

7. Krátkodobé podmfněné závazky z duvodu uživánf cizfho majetku nebo jeho prevzetí z jiných důvodů 

8. Dlouhodobé podminěné závazky z důvodu užlváni cizího majetku nebo jeho prevzetí z jiných důvodů 

··--···· 

962 

963 

964 

965 

966 
967 

968 
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Ucence: DJV7 

:A.4-:- ·-ent()rmi'é.e počiř~§ 1·olfsi: s záx&~f~:-~tifti ... ~~~-m~ 
tlšii,-··-
položky ~~ze v f?!?IO!':Y. . . ·- ·- _ -·-·-···· 
P.VII. Další podmíněné závazky 

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podminěné závazky ze smluv o pořízeni dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z j iných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

5. Krétkodobé podmíněné zévazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Dlouhodobé podmíněné zévazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn .mocí 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 garanci jednorázových 

10. Dlouhodobé podmlněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

11 . Krátkodobé podmlněné závazky z poskytnutých garanci ostatních 

12. Dlouhodobé podminěné závazky z poskytnutých garanci ostatnich 

13. Krátkodobé podminěné závazky ze soudnich sporů, správních řízení a jiných řízení 

14. Dlouhodobé podmině~~-~~~~zky_ze s~~dn~h sp_~!.~· .. S.Er~":~!.?.h..~Z.~~..!.~..J!~~~~-~~!'!.".~ . ___ _ 
P .VliJ. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 

1. Ostatnl krátkodobá podmíněné aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobé podmíněná pasiva 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 

Podrozvahovýf aťžNÉ 
útet 

971 

972 
973 

974 

975 

976 

978 

979 
981 

982 

983 

984 

985 

986 

991 
992 

993 

994 

999 

11.02.201512h 8m39s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXAIPYA (20032014 / 05032014) 

--- - -------··-

úét:TNf OBDOB! __ _ _ __ .. ..... _--

- --- --------.. -~---.. MINŮÍ.i= ------------

26 683 105,53 4 162 888,56 
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Lic!~nce: DJV7 X CRGUPXA I PYA {20032014 I 05032014) -- ---- - .---

· :·ArTntol1llač~·l'<>dle' § 1a,o&.st:1Jit&at,;~a~~W~ ·- - --·- · ·· --- -- --

Cf s/o I 
po/o:lky Název položky 

1. Splatné závazky pojistného na sociálnfm zabezpečeni a příspěvku na státnl politiku zaměstanosti 

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánú 

11.02.2015 12h 8m3Ps Zpracováno systámem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

úéEŤNI OBDOBf- - - ---····-·· ···- - - - - ---
--BtltNft7--~------·-·----------řv1úvuf_~ - - - ·---

435 007,00 

186 880,00 

377 020,00 

232 926,00 
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Licence: DJV7 XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) ... . .. 

· ~A~G. ·-·intoNňaceJ;ooiě?l,~~~lid~t'5:$~~~ifft.a . 

Nedošlo k žádným skutečnostem. které by se vázaly k vykazovaným údajům. 

:A.7. --· ·iňtormac~ iiOiJté;§ -t·~~qašt;~;~ita1!11JM~ .. 
Vzhledem k tomu, že organizace na základě rozhodnutí zřizovatele může účtovat ve zjednodušeném rozsahu, nejsou vytvářeny opravné položky k pohledávkám. 

:::-~.,..~ .... ~~r,· .... ·~~:--...... -: ..... ... - .-TJ_,. .",, . .i"". 'i ·~~::::~. , 

;A;8. Informace_ podl~ ~ 66 cjds~.J . 
.. 

Jsme přispěvková organizace jejíž nemovitosti jsou vlastnictvim zřizovatele. Veškerý majetek i jeho technické zhodnocení byl organizací zaevidován. 

;Á.9 . . -liliorm~c~dtě" §J;~ .blií~t.:a 

V průběhu účetního období jel FRIM pokryt v plné výši. 
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Licence: DJV7 ~G_f!GUPXA I PYA (20032~14 I 05032014) 

• '"B. 

'"t;š(ó- ----------···--~------·-~-------------------~ 

06E1Nf 080081 synte':ZF---~ a~t.ri~-------- · -----------~--MírJuúF ------
364 

položky 

8 .1. 
8.2. 

6.3. 
9.4. 

Název polotky 

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacim prevodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.nfch prostredků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

11.02.2015 12h Bm39s 

364 
364 

364 

- - - - ------------.--- - --------- --------· -----··---- -·-- - -- - ----------------
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Ucence: OJV7 . ~CRGUPXA I PYA (20032014 1 05032014) 

· ·c. ···~-oopí~JréiTntórit!'a~':t(pÓic?tk.''ffl}f)~~-~·tmfiitltt~Jf(~lS~t1ťo~~l5lfiif)itatěfku~ 

ciSI~-···-

po/ožky .· Název polotky F · B~tNÉ 
o6nf.JToso.óai _ ______ · ·-·- --·------- -

M/NULÉ 

C.1. Zvýšeni stavu transferu na porizení dlouhodobého majetku za běžné účetni obdobl 

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

- ----·-· -··- N-OoOO- ---·-·- -- o••••··•••- ·-····-------
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Licence: DJV7 XCRGUPXA I PYA (20032014 I 0503201 4) 
· ~ ··- . . . . . 

· ·D.1. Poč~tTěcinotli_vfé11 ~věcT."usóU~r.~~~~~i~iiifl~W:t;q1Rf((~ 

Netýká se naši organizace. 

-o.2-~ ceík<iVá .. vfmě~~.res'ri1dipói~Ri~ati;ftQ~1tttBMt'fi\ ----~--~ 

o.3 . . ·v*še ~eněni cetk9vr~'in'~-~~~W((It'J9J~Mi\~ll1r'=lt~2 · 

o.4. v9iň~rá r;sniCij ·J)oz~miň'.s'i'~Nn~lšti~ilf~;iifif&li\h ~---~~ ... · _ ~--___ ~- _ . __ . ___ _ -

s0.5. Vý-§(rorehěnllesnféKifO.ie~ldftt~W.t~11~M'?.kJfi~Wá~ -

n:s~ Průrn~rná_výie oc~ri.tit';jijiěi:)}:}if"ij~~~11'!Jfi~~~11}f~~1Wfíl'j(ijjl}fiplfJ~m 
--~----~~-------- ·------~----

.o.1. K"om_entáii óten_ •. nt i~8ntC'ti_f)Bi[~1&tlf®lfJ~ltfrii 
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Licence: DJV7 XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

- e.1. -óópiňuJtci lntor:nta'c'e~~·:P.ofóžktid\:ř~l~Y 

K položce ___ _ 0?_P,I~~f!.~f_!~'!!rm~~------------ _ -·- Cástka 

Rozvaha C.l.5 Na základě kategorizace - oceňovací rozdíl při prvotním použiti metody 384 741 ,00-

- ' 11.02.2015 12h Bm39s Zpracováno sysMmem UCR® GORD/C® spol. s r. o. strana 10 I 20 



Licence: DJV7 XCRG UPXA I PYA (200320 14 I 05032014) 
·· ··· ··- ··· . . " 

- :e.2. oopÍňu~rci lntonfíac~t'ír'pj)tófllá,~~~~I!Y. - · 

!5_f!Oio_t~~"--_,_ , ___ ,~~~u!!c:f_!n~rm~------
--··---- -------- - ·táSii<a 

. -··---~ ---- ~ 

výkaz zisku a 

--------·- ------ -----------------------. --····--.- -- · .... 
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licence: DJV7 XCRGUPXA I PYA (20032014 105032014) 
·- · · ·· ·-· -

- · t:.3. -oopiňUítci"int<irr:fl$~ě':~,iio:róžki#i~1JJJ1$l;,lt(filfit,®@~ 

Kpo/ot~ 
-···• . ... .- .. - · ••- ••-•"··---•n-•·~------------- . ...,_, 

Dopl~u{~~!J~~o~a~~- --·-·---------- -··-- ·--- ---~--'~--- ·---·--- .. 
---···· ........... _ _ ___ tá~tka 

o Netýká se naší organizace. 
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Licence: DJV7 XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 
- ·-··· ·-· -. . -

.'e.4.Dói>iňu1íciíntot'ma.éé ·t<~oi·ož'k4t\t~.,._-rť~ 

K po/otce.._ ... .. ·-· .. ·-···· e_op_I~U!'.C.'!~!.?.!!!'.~~~ ..... ---~----- ___ _. _____ ,_M ___ _ Óflstka 

o Netýká se naší organizace. 

... . - .. .. 
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Lic&nce: DJV7 

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

. ---- -- --Fo~d"'kúltuřřilcti ás'&táhílctH>6tfe"'6 

- - - - ----------- - --
PoMká 

Čisto N~zev 
••••- ~ -~--··- - •W••- ' •• ' • ' . -~ -.- -•• ' • • ·•- ·•·•· ·••-----·~·-·"'-•--.·-------· • --- - ·-·- -•-
A .I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

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

A.ll. Tvorba fondu 
1. Základní prldě l 

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 
3. Náhrady škod a pojistná plněni od pojišťovny vztahující se k majetku porlzenému z fondu 

4 . Peněžní a jiné dary určené do fondu 

5. Ostatní tvorba fondu 
A.lil. č~~péní fo~éiu -- --- - --·· · ·· 

1. Půjčky na bytové účely 

2. Stravování 

3. Rekreace 

4. Kultura, tělovýchova a sport 

5. Sociální výpomoci a půjčky 

6. Poskytnuté peněžní dary 

7. Úhrada příspěvku na penzijnl pripojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 

9. Ostatní užití fondu . -- .. . .. . .. ------ -- . -·-· ·---
A.I'I. Konečný stav fondu 

11.02.2015 12h 8m39s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA I PYA (20032014 1 05032014) 

B~tN~ ÚČETN/ OBDOB/ 
. ... _ ~· >+ -

128 190,32 

160 462,00 

160 462,00 

163 013,00 

69 860,00 

27 778,00 

23 000,00 

42 375,00 

125 639,32 
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Licence: DJV7 

- ,-. -· -·R.,ze:.:vni'~ořicr:-priSI;ěVko~:braaritiat:ela~~@lf~~~~ 

Člslo 

D.l. 

O .ll. 

NáZ9V 
· ··-· ··· · ·· -~- .... .. .. ,, __ __ ""'' ... ....... ~-··· ·- ······- ·--·----- -··· ... -··--- -·- ---··--· - --·-
Počátečnl stav fondu k 1.1 . 

Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodařeni 

2. Nespotrebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3. Nespotřebované dotace z mezinárodnfch smluv 

4. Peněžnf dary - účelové 

5. Peněžnf dary - neúčelové 

6. Ostatni tvorba 
o.m. ·- ·-t~ři>~nifondu --- · -- · --

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

2. Úhrada sankcí 

3. Poslleni lnvestičnfho fondu se souhlasem zřizovatele 

4. časové preklenutl dočasného nesou ladu mezi výnosy a náklady 

5. Ostatni čerpání 

o.rv. Konečný stav fondu 

11.02.2015 12h 8m39s 

Po/otka 

Zpracováno systémem U CR® GORD/C® spol. s r . o. 

XCRGUPXA I PYA (20032014 1 05()32014) 

BttNÉ útHN{ OBDOB/ 

118 890,36 

15 237,00 

3 190,00 

12 047,00 

... 

2 000,00 

2 000,00 

132 127,36 

strana 15120 



Ucence: DJV7 XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

~-~;v-;;u·č:ilfionď :p-rfsPěvko~é~řQántifá·t~\!f'~fi\tJtmttiii4i$.i~1. 

Clslo 

F.l. 

F.li. 

F.lll. 

Nflzev 

Počátečni stav fondu ~ 1.1. . . 
Tvorba fondu 

1, Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2. Investiční dotace z rozpočtu znzovatele 

3. Investiční příspěvky ze st~tních fondů 

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a prlspěvky od jiných subjektů 

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

7. Převody z rezervního fondu 
-Č~rpáni fond~ . . . . . . .. -- ---

1. Financováni investičních výdajů 

2. Úhrada investieních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

4. Posílení zdrojů určených k financováni ú?ržb~a oprav_ m.~jet~_u 

F.IV. Konečný stav fondu 

11.02.2015 12h Bm39s 

Polofka · ~-

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

B~tNf~ útETNI OBDOB{ 

352 488,36 

876 395,00 

876 395,00 

814 552,47 

814 552,47 

414 330,89 

strana 161 20 



Licence: OJV7 

, G. stavby-

Crs/o 

~Y Názevpo~ky 

G. 
G.1. 

G.2. 

G.3. 

Stavby 

Bytové domy a bytové jednotky 

Budovy pro služby obyvatelstvu 

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

G.4. Komunikace a vefejné osvětlen[ 

G.5. Jiné inženýrské sftě 

G.6. Ostatnr stavby 

XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) .. . . . . 

·----·-· -~---- ~---, 

E--· . . ·---8~2.~~~ -·- Ú~é_!!:!.~9_F!E.Qf!!._ --~--~----r·-·- -~--=- ~~~=--- -M,.NU~~ 
-------·------- -· ---~ 

BRUTTú KORt=KCE NETTO 

54 796195,42 13107 712,00 41 688 483,42 42 342110,42 

54 796 195,42 13 107 712,00 41 688 483,42 42 342 110,42 

H. ·froiemky ---~-~-......-;:---------------~-------------....... - -----

Clslo 

polotky Název polotky 

-·····--··--· ···-·-·-···~·~·----·---- ~-:-~--~~ - BR-;;;:-~~--~:~BOOB/-~------.moj - -----------· --- --- ---- - · MINULl 

H. 
H.1. 

Pozemky 

Stavebnl pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybnfky 

H.4. 

H.S. 
Zastavěná plocha 

Ostatní pozemky 

11.02.2015 12h Bm39s 

10 962 080,00 

2 980 320,00 

7 981 760,00 

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

10 962 080,00 

2 980 320,00 

7 981 760,00 

1 o 962 080,00 

2 980 320,00 

7 981 760,00 
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-Licence: DJVT XCRGUPXA /PYA (20032014 105032014) 
----- ... -

· i· ooplňuitčílnfonttacel'pql'óiče _"J(it.itií,~~i,gl'ň~~lf,~~ .• iij'!f!M'ij-
CiSio··---
položky Název položky . ____ ____ ., ........ . _____ , ___ ~ ., .. ________ .... .... -.. ------ ~ .... ···------·-- ··----·-'-- -------- ---

F---__ 8~tNt ·oóĚ_Tiif_oao?sl=~=;,~;:·-=~----~-~ 
. -

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

1.2_ Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

,...............,. . • 'C.-•·•._".,~--- - _· . · • · ·- · _-· .. . . " · . ., i y . .. . .. "~ ---1Pii~ ~~~li <:i&,J,.,fia!': . -- ---- -- -:J, Ooplňujici l:~formace_k;p~l~žeé ·~ s-;U~~~~~lt.~~Jf~.,. _.u;" .~:~=~.Y 
ti$/;;·- --. --.- ·-·. ,_,_ ---- - ·-·- --- ----·-·· - ,- . -~------OtETNI OBDOBi _____________ "" __ 

_ .... J. ________ _:_ _ ~~~É ----- - - ·-----··--- - - - - - _ .. 'MíNúL.~ .. - - - · 
P.?!9._i!;ť __ "!_~_e'!_l!~!<!..1~-- - · --- - - --------- ... ___ _ ___ _ _ _ 
J. Výnosy z přeceněni relllnou hodnotou 
J.1. Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 

J.2. Ostatní výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 
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-Licence: DJV7 XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

R- .. oaplň~-icflntorníice"~~ ,J)O;Ry~ntrW~Mfil --------.. ·· 
. . . -. . . - . . . ~ .. . ·' . 

K.1. Doplr'\ující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garanclm ostatním 

Pcznáml<y I< vyplněni: 

Cfslo Poznámka 
sloupce 

1 IČ je identifika~nf (;fs/o osoby (tfselný kód k jednoznaCné identifikaci subjektu). které jf bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem, Obchodnfm rejstffkem nebo tivnostenskýmúfadem. IC by mélo být unikátnf. V tomto sloupci uvede účetnl 
jednotka tC osoby (úretnl jednotky), v jejft prospéch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodnf jméno ú~etnf jednotky, v jejft prospěch byla garance poskytnuta. Název pl'edstavuje označeni, pod kterým účetnl jednotka provozuje svoji tinnost. Obchodnlm jménem útetnf jednotky zapsané do obchodnlho rejstflku 
je obchodnl firma. 

3 tC je identífika~nl ~/s/o osoby ((;fselný kód k jednozna~né identifikaci subjektu), které jf bylo pfiděfeno českým stati.~tickým úfadern, Obchodnlm rejstflkem nebo tivnostenskýmúfadem. IC by mělo být unikátnl. V tomto sloupci uvede účetnl 
jednotka IC úretnl jednotky (ú~etnl jednotky), za jejlt závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchod nf jméno útetnf jednotky, za jej ft závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje ozna~enl, pod kterým účetnl j ednotka provozuje svoji činnost. Obchodnlm jménem útetnl j ednotky zapsáné do obchodnlho rejstflku 
je obchodnl finna . 

5 Datumem poskytnuti garance se rozuml jej/ zachyceni v podrozvaze. Okamtikem vzniku podmfnéného závazku se rozuml den poskytnuti plsemného prohlá~enl rutitele vefiteli orutenl za závazky dlutnfka vůči véfiteli (vc'~etně podpisu avalu 
sménky), nenl-li dohodnuto jinak, podpisu zárut nllis/iny, schválení zákona o poskytnuti záruky českou republikou. 

6 Vý$e zaji!;téné pohledávky k aktuálnlmu ti poslednlmu rozvahovflmu dni. 

7 Den a méslc (J~etnlho obdob!, za které je sestavována ú~etnl závérka, a v némt do!Mo k plněni vyplývajlclmu z garance. Pfnénfm se rozuml realizace garance. neboli úpfnéči tástetné pfevzerf dluhu za púvodnlho dtu2níka z titulu poskytnuté 
garance, neboť dlutnlk nenl schopen splatit pohledávku vznikou rutile/i z realizace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu rutenl ti záruky v útetnlm obdob/, za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadnlch plněni (úhrad realizovaných rutitefem) z titulu konkrétnfho rutenf tl záruky. 

10 útetnl jednotka uvede ~fs/o dle násfedujlc/ho vý~tu: 1 - Ptijtky (záptijtky), vvéry, návratné finantnf výpomoci, 2- Dluhové cenné paplry (vtetné směnek), 3- Pňjaté vklady a depozita, 4- Ostatnf dlouhodobé z{Jvazky. 
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-Licence: DJV7 XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

· L~ DÓp1huji~finf0r;naét! ·_~1-Ph)Jě~ěiiJ~f\IJm'i\~~-cfflt 

Poznámky k vyplnMI: 

Cls/o sloupce Poznámka 

1 C/slo a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Véstnfku ve!ejných zakázek. 

2 Podle charakteru s/uteb, které jsou p!edmétem vefejné zakázky, uvede účetnl jednotka odpovldajfcl pfsmenné označenf z následujlclho výCtu: A - Dopravnl /nfrastruktura.B - Vzdélávánf a souvisejte/ slutby, C- Vodovody, kanalizace a 
nakládán( s odpady, O- Sociáfnf slutby, E- Zdravotnické slutby, F- Tepfo. energie. G - Ostatnf. 

6at7 
9 at 12 

13 

14 a 15 

16,18,20,22 

17,19,21,23 

24 

25 at 29 

P!edpokládaný nebo skuteCný rok zahájeni a rok ukončeni stavby. pokud je stavba souCástf pfedmétné ve!ejné zakázky. 

Skutečné náklady dodavatele na poffzenl majetku v jednotlivých letech. 

Skutečné nllkfady na poflzenf majetku v celkové výi!i od uzav!enl smlouvy. 

Rok zahájen( a rok ukončen/ plateb poskytovaných úCetnl jednotkou dodavateli. 

Celkové platby za dostupnost hrazené účetnl jednotkou dodavateli. Obvykle zahmujf tak zvanou servisnf slofku, úhradu nékfadú na poflzenl majetku, úhradu nákladu na externf dluhové financován( a dali!!. 

fnvestiCnl s/otka platby za dostupnost. neboli výdaje na poflzenl majetku v jednotlivých letech. 

Celkové výdaje na poflzenl majetku v platbách za dostupnost. 

Oali!f plnénf zadavatele v souvislosti s projektem (napflklad nákup pozemkú, úvér poskytnutý dodavateli a daf!il). 

* Konec sestavy • 
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