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XCRGURXA I RYA (17032014 / 01012012) 

ROZVAHA- BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12/2014 

IČO: 47813300 
; L~.; l\_1 \ ~ \ Název: Základní škola T.G. Masaryka Opava, Riegrova 1 3-příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

. . .. 

· Sídl.o účetní jedn~tkY 
ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Úd~je o órganiz~i;i 

Riegrova 1385/13 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 47813300 

právní forma 

zřizovatel 

Kontaktni údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

\fiNIIIN stránky 

přispěvková organizace 

Statutární město Opava 

553 616 592 

info@zstgm.opava.cz 

www.zstgm.opava.cz 

os()b~ odpovědná za .~četnictví 
Radmila Caletková 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů ~~;..,~ 

Okamžik sestavení (datum, čas) : 10.02.2015, 11 h38m10s 

1002.2015 11h38m10s 

~ 

... Míst~. podnikání . 

ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

··Předmět podnikání 

hlavní činnost 

;;I 

,,', 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

.... · Razítko~f_e.tnije~not~r. 

·· ,Stat~tárl1í zástupce 

l.::-::. 

Riegrova 1385/13 

Opava 

746 01 

Základní vzdělávání žáků, poskytováni zájmového vzděláváni, 
zajišťová 

Pořádání odborných kurzů,školení, dětských rekreačních akci, 
pronájem 

000000 

•' 

Zft.J<LI~DNi SKOL'\ 
T.G. ~.:I<J-;3rylm Opava, Riegrova ~ ~ 
·5· pří!.pévková organizace 

7 46 O 1 Opava, Rieg'ova 13 
~~':'i58 f'~R :;~12. IČ> 1.178 i~:! 300 

Mg<. Aleš Moravec 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu ~;-.k~~-~ 
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Licence: W20Q 

A. •. stáiá 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 

:.·. 
Syntetický 

utet' 

s1 ái ~4~As __ 
271 653,00 

271 653,00 

8. Uspořádacf účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 

012 

01 3 
014 

015 

018 

019 

041 

044 

051 

035 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

1 O. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 

ll. Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 

2. Kulturní předměty 

3. Stavby 

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

9. Uspořádací účet technického zhodnoceni dlouhodobého hmotného majetku 

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 

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 

6. Ostatní dlouh?dobý finanční rr1ajetek 

IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

10.02.2015 11h38m10s 

031 

032 

021 
022 

025 

028 
029 

042 

045 

052 

036 

061 

062 

063 

068 

069 

462 

464 

465 

57 500 992,06 

8 730 880,00 

39 936 830,00 

1 321 825,72 

7 51; 456,34 

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

XCRGURXA / R YA (17032014 101012012) 

Období 
·-=--- .-· - --- ·· 

/3ěžné 

.. lf.o.rek.ce 

33 o1á ?~~.84 __ _ _ 
271 653,00 

271 653,00 

32 746 932,84 

24 264 836,50 

970 640,00 

7 511 456,34 

. 24754 059,22 

24 754 059,22 

8 730 880,00 

15 671 993,50 

351185,72 

·· · · -:··· 

Minulé 

25 082 367,1 o 

25 082 367,10 

8 730 880,00 

16 188 608,50 

162 878,60 

strana 2 16 



Licence: W20Q 

Cl s/o 

položky 

8. 

5. Dlouhodobé pohledavky z nastrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 

7. Dlouhodobé poskytnuté zalohy na transfery 

Óběiná aktiva : ': i· .· · .. . • 
'---·: =-=~----~· -----. 

I. Zásoby 

1. Pořízení materiálu 

2. Materiál na skladě 

3. Material na cestě 

4. Nedokončená výroba 

5. Polotovary v lastní výroby 

6. Výrobky 

7. Pořízení zboží 

8. Zboží na skladě 

9. Zboží na cestě 

1 O. Ostatní zásoby 

ll. Krátkodobé pohledávky 

1 . Odběratelé 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 

~ ·~ ·-·- · 

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

9. Pohledávky za zaměstnanci 

1 O. Sociální zabezpečeni 

11. Zdravotní pojištění 

12. Důchodové spoření 

13. Daň z pfíjmů 

14. Jiné přímé daně 

15. Daň z přidané hodnoty 

16. Jiné daně a poplatky 

17. Pohledávky za vybranými ústfedními vládními institucemi 

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 

29. Náklady příštích období 

30. Pfíjmy příštích období 

31. Dohadné účty aktivní 

32. Ostatní krátkodobé pohledávky 

10.02.2015 11h38m10s 

Syn!et/al!)l 

1.1~ 

"68 
469 
471 

111 

112 

119 

121 

122 

123 

131 

132 

138 

139 

311 

314 

315 

316 

335 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

344 

346 

348 

371 

373 

381 

385 

388 

377 

/ilriJito 

. 4 26~_7~~.52 ' 
10 323,67 

10 323,67 

919 574,32 

4 777,00 

2 1 235,00 

78 463,00 

815 059,32 

40,00 

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol s r. o 

Běiné · 
,. Kore~ee 

XCRGURXA I RYA (170320 14 I 01012012) 

~:'- ·'· · ~ .165_7~1,52 
10 323,67 

10 323,67 

919 574,32 

4 777,00 

21 235,00 

78 463,00 

815 059,32 

40,00 

'.'" '' ,!:. = ' 

Minulé 

6129 578,91 

7 280,67 

7 280,67 

3 569 784,00 

13 760,00 

849 550,00 

70 126,00 

2 558 500,00 

77 848,00 
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lit. Krátkodobý finanční 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 

1 o 02.2015 11 h38m 10s 

,' ~-- 0' O A·:· ·:-• '0 "',' ,,, 

SynietiCký ~ 

t)ce6, 

251 

253 

256 

244 

245 

241 

243 

263 

262 

261 

.. : -· --'· 

.... _, · . ... , .--. Brliflo 

3 335 883,53 

3182 126,74 

97 763,79 

55 993,00 

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

B'ěžné 

.Kor:eJ<ce 

XCRGURXA I RYA (17032014 I 01012012) 

·:;·~~--
1 

Netto : 

3 335 883,53 

3 182 126,74 

97 763,79 

55 993,00 

.... ;........:..-.· ._..:. ..... 
Minulé 

.. ';:(: 

2 552 514,24 

2410817,96 

128 125,28 

13 571 ,00 

strana 416 



• Licence: W20Q 

CísJQ ·.· .. • . . .. · 

poiožky Nátevpoložky .· 

Syntetický 

útet 

Období 

Bětné 
- --: -· -· - ··- " --· . - ·. 

Minulé 

~~rl~~~~~~{k~~JJ~~ri~~\~~~~~i\~t~I~l:~:~~g1~~}ItfrP~~~~1~~~:~:\2~~-~;~:1..~=\-~?~~r~~\:i\t\~t~~~t~lt:~~ ;~~: ::_:~1~:~~-;~~~~;_?:1~: 

c. Vlastni kapitál 

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 

1. Jmění účetní jednotky 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 

4 . Kurzové rozdíly 

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 

6. Jiné oceňovací rozdíly 

7. Opravy minulých období 

ll. Fondy účetní jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodařeni 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

5. Fond reprodukce majetku, investil';ní fond 

111. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodařeni běžného účetního období 

2 . Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

D. Cltí zdr<)je . 

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 zahraničí 

8. Ostatní dlouhodobé závazky 

9. Dlouhodobé přija!é zálohy na transfery 

111. Krátkodobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé přijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finančnf výpomoci krátkodobé 

10.02.2015 11h3Bm10s 

· --- ---·- ~s:-459'334,4i --- ----. -- 25 sog 0~3,65 

401 

403 

405 

406 

407 

408 

411 

412 

41 3 

414 

416 

431 

432 

·-~·i'.:.: ·· ::-.• >;.:. 

441 

451 

452 

455 

458 

459 

472 

281 

289 

321 

324 

326 

24 757 042,22 

24 680 353,1 o 
142 388,12 

65 699,00-

687 952,55 

16 833,00 

102 552,89 

52 127,64 

77 994,00 

438 445,02 

1~ 339,65 

14 339,65 

.3 560 506,32 . 

3 560 506,32 

, 149 304,00 

101 424,32 

5 300,00 

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

25 085 367,10 

25 151 066,10 

65 699,00-

695 273,87 

16 833,00 

128819,89 

23 714,96 

78114,00 

447 792,02 

28 412,68 

28 412,68 

·:· ·,~~ 5 402 892,36 

2 525 736,00 

2 525 736,00 

2 877156,36 

48 296,36 

XCRGURXAIRYA (17032014101012012) 
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·.:~; Čí~lo 

polozk.y Nazev riQ(q!.ky . 

10. Zaměstnanci 

11 . Jiné závazky vůči zaměstnancům 

12. Sociální zabezpečení 

13. Zdravotní pojištění 

14. Důchodové spoření 

15. Daň z příjmů 

16. Jiné přímé dané 

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 

10.02 .. 2015 11h38mtos 

Syntetický : . . 
. účet] ' ~ -

331 

333 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

344 

345 

347 

349 

372 

374 

383 

384 

389 

378 

• Konec sestavy • 

Obdob/ 

Běžné 

496 809,00 

213 299.00 

1 275,00 

150 071 ,00 

153 165,00 

22 260,00 

1 267 599,00 

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

· Mínuf.ě 

621 406,00 

118 653,00 

75 000,00 

19 848,00 

874110,00 

1 119843,00 

XCRGURXA I RYA (170320 14 1 01012012) 
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;. . ... ;--~\'., 

·'~;\> " \ "~~ ... '·.; : \. \ 

\~;~· .ÍQ '._,"_, " ,_.......,, "" . .., ... _ \J 

XCRGUVXA I VYA (06012014 / 01012012) 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období : 12/2014 

IČO: 47813300 - ,'7(: \(~1 \l \\~ 
f I ·t .. ~ \ I . ... j l. .. ~ .. -.._1 l ''' l ~ Název: Základní škola T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13-příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dní 31 . prosinci 2014 

Sídlo ú t etrit jednotkY' :··:'.)0::\'':;\::.:•::. 
ulice, č. p. 

obec 

PSČ, pošta 

Riegrova 1385/13 

Opava 

746 01 

·Údaje o org~nizací . :,, .:?·~ 
identifikačn í č ís lo 47813300 

právn í forma příspěvková organizace 

zřizovatel Statutární rněsto Opava 

KÓhtaktní údaje, 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

553 616 592 

info@zstgm .opava. cz 

www.zstgm.opava.cz 

Osoba odpovědná z~ 'účetňiptví · •· 
Radmila Caletková 

··· ... ::;. 

:',. 

-i:; .. , 
. ·· ,. · 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů A~L 

Okamžik sestavení (datum, čas) : 10.02.2015, 11 h38m36s 

1002.2015 11h38m36s 

t:f7 

, Míst~ podnikáni .· 

ulice, č. p. 

obec 

PSČ , pošta 

.. 

Předmět podnikání : 
hlavni činnost 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

~azítko ·úqetní ·jednotky 

Statutární zástupce 
. . 

Riegrova 1385/1 3 

Opava 

746 01 

Základní vzděláváni žáků, poskytování zájmového vzdělávání, 
zajišťová 

Pořádání odborných kurzů,školení, dětských rekreačních akcí, 
pronájem 

000000 

lÁKLADNÍŠKOL.'\ 
T.G. Mat;.~ryka Opava, Riegrova13 
s- příspěvková rlfganizace 

746 01 Opava, Riegrova 13 
~553()"!6592. IČ:478'13300 

Mgr. Aleš Moravec 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu ~r /4,/ AP··---

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. strana 114 



Licence: W20Q 

Čí~ló :-,,. ,,,,·. 
. : ... ... 

položky , Název polptky 
. ;, : ·~ :: :. ·: ~= 

t. Náld~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 vlastni výroby 

8. Opravy a udržování 

9. Cestovné 

1 O. Náklady na reprezentaci 

11 . Aktivace vnitroorganizačnich 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 rezeN 

33. Tvorba a zúčtováni opravných položek 

34. Náklady z vyřazených pohledávek 

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 

10.02.2015 11h3Bm36s 

XCRGUVXA I VYA (06012014 101012012) 

Béžné.obdobf -- -- ·---- ·--~·· ::· --- r·- ... ,.-. ---- .. , ... 
.. . . Minulé období 

~ -· --...... ~·-··=~ 
~čet! 

. .. 
; . .:.. -------·-- ~- -

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 

·······--····-.. -:-- ........... ... . 
Hlavni čibno.S( 

: . .. 

29 905 176,02 . ď 

1 190 518,05 

1 766 283,58 

734 356,00 

56 866,00 

918 140,86 

17 334 641,00 

5 83\.1 347,00 

69 649,00 

245 038,00 

559 660,00 

1 190 667,33 

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

··' ····- -------.- -··"' ,, .... ~_____... _ _...__,,.,. ...... - ..... ,. . . ' .. ··--~- -- · . . .. ,· ..... ·•······ . ... .. _, .. ... . 
Hos'pOdálS.kilčinnost : 

.·· . .. · : . . . ... ·a 

___ •·.·. 148 s~o;oo __ --·--

26 804,00 

84 429,00 

28 708,00 

390,00 

844,00 

7 355,00 

Hlavnl .činnost .HospodářsM činnost 
3 ' ... : :4 

·: 1ar o5a~oo 
·:-.:: ;<: .... ;- : 

28 382 oto~as ; ·· ... 167 os3,oo · 
763 598,12 

2617103,00 

449 201,60 

38 027,00 

942 065,89 

16 946 957,00 

5 562 487,00 

68 530,00 

184 853,00 

319,04 

575 813,00 

233 116,20 

41 745,00 

85 999,00 

29 235,00 

374,00 

860,00 

8 840,00 

strana 2 I 4 



Licence: W20Q 

Cislo . · . . 

polotky 

36. Ostatní náklady z činnosti 

1i:·· F111_~~~ni~~.~~a~t. _ 3_<: .... .. _ . 
1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

IH~ · Ná~l~d~ ii<~ transfery 
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 

\), (?~1\~.J>,řÍitP ů 
1. Daň z příjmů 

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 

----· !- : · y_tnh$}{ ~:č(n~~sti . ~ . , _ ....... 
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 

2. Výnosy z prodeje služeb 

3. Výnosy z pronájmu 

4. Výnosy z prodaného zboží 

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

í O. Jiné pokuty a penále 

11 . Výnosy z vyřazených pohledávek 

12. Výnosy z prodeje materiálu 

. ·-·-- ---------~-- -·-- ____ :._ __ .. -~-.....:~_::_:: _ _:,__ ~--. ·~ - -

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 

í 5. Výnosy z prodeje pozemků 

16. čerpání fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

u. F!n~~~r::-í:vf.i!o_~x · --- - --· _____ ..-...:;.;..__.:...-. ~ ·;;.:. >--------.::. ____ ..; ..•. ~ --.... 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. Úroky 

549 

561 

562 

563 

5G~ 

569 

571 

572 

591 

595 

601 

602 

603 

604 

609 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

661 

662 

.# - -'--~-.. ;_·_ __ _: 

XCRGUVXA I VYA (0601 2014 / 01012012) 

Běžné obdob( Mí~l.ile obciobí 

Hlavni činnost ~;. Hlav nf činnost Hqspddáfská činnost 

·' ... . ·:'· 3 ~:/~ : ; -~:)~::: ;:·! 4 

9,20 

3" 765,00 ·=·:·-
·- _1~~1 .14,00 

34 765,00 13 114,00 

-~~l~~~-l~·o_· jijj~l~\i~~~: ·?~--~~~~~.r~:~a;. -~lt~·-~?~.g~-: 

ss·s _~~a.!4s. ~--- . ___ ~ ~;._ 1,~2 i.~!!o~ ~ --·- ··"-·-·c;· __ _.š_g~ 2s1}io .. ·- -.-: - 194 975,00 
..... ~_-_:;..::.:.:...~--' :.; -- . - .. 

157168,00 

505 180,00 

3 975,46 

162 751,00 

154 312,00 

347 725,60 

3 214,00 

194 975,00 

... ____ 3 34s,i>t:~~ -~ -· .. -:..:___ ,, ·, ___ -'" --'~-L :. ~- ---- : : . 6 576,9:3 
·-·__.:.._ ~.:..·#. : .•. :.- .... 

3 346,01 6 576,93 
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Ólsló 

položky · · Náziw'poJožky . 

. ; :=, -:-:; j . ~;;· · 

3. Kurzové zisky 

4 . Výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

IV. : VÝ 11~sy ž tr~nsferů , ; .. : : . , 
1. Výnosy vybraných ústředních vládních instituci z transferů 

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

c .. ·· Výsl~dek hÓ~p()da_ření 
1. Výsledek hospodařeni před zdaněním 

2. Výsledek hospodařeni běžného účetnfho období 

10.02.2015 11h3Bm36s 

XCRGUVXA I VYA (06012014 I 0101 2012) 

~--- .. -------· : ~ ------ --:- ... 
Synre/.c:~y 

.:.6el 

Běžné abdóbr 
HlavnÍČí~ho~i ·· .. · Hospodát{k'§~j;(;t;~( ' ---·-· ··~, ,., .. _c ~-- '~: .;]~.!~.'!!~ 9f>dobí 

Hli~vnifin'iiost 

.. ) . ~~- "·• ';;:.•·<:. ' 3 

'H;sjxxÚi'Ská činnost 

663 
664 

669 

671 

672 

29 270 390,20 

29 270 390,20 

:··:·-- .·-

118,65 

118,65 

• Konec sestavy • 

1 ;,.·, 

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

;:-.: -:.·_:-

2.; 

14 22 1,00 

14 221 ,00 

!: . 

:~rss~ .a_4i,oo 

27 883 847,00 

490,68 

490,68 

.; · 
. .. ,·:·:···· 

O N~,._. , ,, , , , __ _ .., :- • : 

27 922,00 

27 922,00 
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Licence: 1-'ILOQ XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

•\ _!(~\ 
(!-/}>' ~ \ (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

~·./~ __ / u ·.,__.,._ \ 

1
-lt: -·;-;'~. '\. ~

J l_ 1/ ~~#j \ 

Období : 12 I 2014 

IČO: 47813300 
!L1J \~]\ \\ . . Název: Základní škola T.G. Masaryka Opava, Riegrova 13-příspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 

·síd lo učetníjednotky 
ulice, č.p. 

obec 

PSČ , pošta 

údaJe b ·or9~nizaCi ... 

Riegrova 1385/13 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 47813300 

právní forma příspěvková organizace 

zřizovatel Statutární město Opava 

Kon.ta.ktrFúd!lje 

telefon 

fax 

e-mail 

VIJININ stránky 

553 616 592 

info@zstgm.opava.cz 

www.zstgm.opava.cz 

()sob~ o~povectná za ÚčetniCtvÍ 
Radmila Caletková 

'l" 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů ~~-~ 

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2015, 11h38m57s 

10.02.2015 11h38m57s 

4-? 

Místo podnikáni 

ulice, č. p. 

obec 

PSČ , pošta 

• Předm'ět podnikání 
. . . ··· - . 

hlavni činnost 

vedlejši činnost 

CZ-NACE 

Razítk() ~č~tnJjednots<y · 

Statutární iástiJ~ce 

Riegrova 1385/13 

Opava 

746 01 

Základní vzdělávání žáků, poskytování zájmového vzdělávání, 
zajišťová 

Pořádání odborných kurzů ,školení, dětských rekreačních akcí, 
pronájem 

000000 

ZÁKLADNÍ ŠKOL.\ 
·r.G. Mas3ryka Opavt~., Riegrova 13 
·5- ~říspěvk•:>vá nrganizace 

7 46 O i Opava, Fjiagrova 13 
~553516 5f;2, IČ: 4781~:1300 

Mgr. Aleš Moravec 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu A,..~:-~~~~ 
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Licence: W20Q XCRGUPXA I PYA (20032014 1 05032014) 

~.»H1~~'~,6f~'~-~~:~~-{ip~)~,:s:··!/~4st~;~~-~~~~~···.~~š;~"~~~~~%ťi~\~~~J'~~:%~~~rr~:i:~ť,:.~~\:r~~~;~;~:r~r1~:;illt~1"i~~Wl\'W:~:.~--~t5,Ii~:~~,~-,:~ 
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. 

Obsahové vymezení některých položek účetních vy kazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky G. 435/201 O Sb. Organizace provedla změnu odpisového plánu a I< 1.1 .2013 provedla 
dooprávkování majetku, toto zaúčtováno na účet 406 (položka rozvahy C.l.5.) se souvztažnym zápisem na účet oprávek. 

~n~~\ffi~\ffi$1~t~lil~~iiltlt1\mnmi~t~mm~m~1w}: 
Účetní jednotka účtuje né! základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Na základě zřizovací listiny jsou budovy ve vlastnictví zřizovatele a byly organizaci předány k vlastnímu 
hospodářskému využití. Učetní jednotka provádí odpisováni na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odpisovat se začíná od 
měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Organizace provádí časové rozlišení nákladů a výnosu a je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Organizace provozuje hospodářskou 
činnost. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost provádí k 30.6. a k 31 .12. každého roku a to přepočitacim koeficientem podlahové plochy a přepočítacim koeficientem podílu hodin 
na provoz hlavní a hospodářské činnosti. 
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Licence· W20Q XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

i-.,.4.?I~:·••ntqifu~~·e. pf?~i~·§:'7·;?~~r~--~~~-iia\.~·~t.~Ýu ~~·i~--~-·.~~~z~-p~d-,.o~~~P"Y~~:·~~et~ ,_}!/:~;\::%f::-x:~w·::.;.iJ 

Clslo ··::·,·.,. ,_,·.;:. · .• · ... 

položky . Náz~v.položky .· 
. .. 

·.=-· Podrozva:z •- ~~-~'-· "'-··· ,_ .. :._.:.:; .• --.~É;~; -~ ,-:;:: .. · . ·~~ .. ~9-E~~/ OBDOB[ ·· •····~·; ; c ·'MtNULÉ 
. . ...... -. .....,.;· ;·:, 

P. l. Majetek a závazky účetní jednotky 

P.ll. 

P.JJI. 

P.JV. 

P.VI. 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. Ostatní majetek . 

Vyřazené pohledávky a závazky 

1. Vyfazené pohledávky 

2. Vyřazené závazky 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5 . 

6. 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 . 

10. 

11 . 

12. 

1. 

2 . 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

.. 
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 

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

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou z jiných důvodů 
. . .. . . -

Dalšl podmíněné pohledávky 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nás!rojú spolufinancovaných ze zahraničí 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 

Krátkodobé podmlněné pohledávky ze soud nich sporů, správních řízení a jiných řízení 

Dlouhodobé podmíněné p~hledávky ze soudních sporů , správních řízení a jiných řízeni 

Podmlněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

Dlouhodobé podmfněné závazky z finančnfho leasingu 

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

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

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho pfevzeti z j iných důvodů 

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizlho majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

901 

902 

903 

911 

912 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

931 

932 

933 

934 

939 

941 

942 

943 

944 

945 

947 

948 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

968 
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5 580 870,86 

309 903,75 

5 267 588,61 

3 378,50 

478 485,00 

478 485,00 

219 606,75 

219 606,75 

5142 308,10 

273 152,45 

fl 868 816,15 

339,50 

219 606,75 

219 606,75 
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!\:4Y}t]~,f~f~~,t~·)l.~ttl~:.'§_ .. i;'~~~~;:~~~:rt9~~-;q~~~~~Y~-_yijt~,H~;71<ijJ,~é_:pédť()~~hO~~~-~-;:~·~ti:l 

Člsio--:.: · 

po/otk:i N~t~vpototl<r 

.Podrozvahový 
. . . . · . , .,.;----

u čet 
P.Vll. Další podmíněné závazky 

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

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízeni 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.předp.a další činn .mocí zákonod,výkonné nebo soudní 978 

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

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových 981 

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí 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 

14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudníc~ sporů, správních řize~í a jiných řízení 986 

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 

10.02.2015 11h38m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

.: _·, úČETNÍOBDOBí 
· ---~~ ~:---~~- -· "'a"itiJ~---' ~.-.,., -~-- - -· 

- - ~)~~=·: · -. . :- .... -- ..... 

5 839 749,11 

5 305,00 

5 305,00 

.4 917 396,35 
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-~~~-'I\':iH.f9tm~,~!:~9d,~~F§:'is·::\9~~~J;:~-ITJ.1~m~{?).·~.á~~W~F.~~'\JJ;f~~~ 

Číslo . . . : , .. _. _. :·" :· ... 
polotky . {IJázevpo/Qzky 

····r ··.···· ···-.---·-
.:. :":·- - · - ;~i.,:_...; •. 7 

. " ·.- . ~ , . 

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 orgánú 

10.02.2015 11h38m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

···--·· ~,--8~;i~=-~;-~~--·-·Qé~f~í..'!~9~~L- .. -.~c - - •M!~~Zl ·----- .... . ~"- --- ~ ----
496 809,00 

213 299,00 

434 676,00 

186 730,00 
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A:~:.;~~· f'~t~~·~:AA .. ÍÍ(,)dlé: §~.1:~1~ij$j. ·~~~f;~ík'. á}'"~~~~pccÚf.lt~:~~~· 

;~::·t~~~;é•ňrQ~~~~~:p9~'i:~c1"~.;9~.~i~JfPí~mT\'~f~~\9;~~~f~ff~ 

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele o tom, že bude vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky k pohledávkám. 

Organizace má movitý a nemovítý majetek předán dle zřizovací listiny k hospodaření. Veškerý majetek pořizován do vlastnictví zřizovatele. 

,~~$,).1'\~· ·rnt~~~~~~' PPd.l~::§ .·~~··<>~.~~\tá,·:·.·ml~u~1mm~v~1l1~\mmmHn~H!mllll~~mmm~r:~1j1 
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Licence: W20Q 

·čis1o ·>'' ·• 
položky :< N~zev pq/olky 

8 .1. Poskytnuti úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

8.2. Půjčky cenných papírů zajištěn é převodem peněžních prostredků 

8 .3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

8.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

10.02.2015 11h38m57s 

Syflteticl<y 

úCet 
364 
364 

364 

364 

Zpracovtlno systemem U CR® GORDIC® spol. s r. o. 

XCRGUPXA I PYA (200320141 05032014) 

···· -- ; " .. -o_- ·--- ---- .. ,"_ .. ťiáiirNiosooai 

· ""--,··· ... ,'"',--~:c . ''$ij.ivt= ·--~ . ... ..,.;;(·~--~ T;:· ·· ex· - - -. :~.- --~.- ÚÍiVuLÉ -· . .., .. -~-~~iT;~-- -----
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·e·:: - ~JI~:-:.'~Pil•t.U:J!.~!\ •flig'r~~~-~;,~~p~~~-~*~fu ·.r9t.Y~'6'Y;: i~9l'I~·1· . .J~·~·n'·--~~~t~ia~~~~.~#~'Y·· ·~-};9i1~·3}_.rr:~6"~rétY::·ri·~ . Pót~i~~~.-~~:~~9d·Ó~~6P. ·· m~I~i~Ii.·,.mmll 

(.;rs/ó ,.; · 

iX>Iožkr .. 
C.1. Zvýšeni stavu transferu na pořízen i dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

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

10.02.2015 11h38m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. fi r. o. 

.... :~·-~-~ .;~:,~-:7~aét~i- ..... ·-·c--- ~č~Eylo~~~~{-. : ~ ~·-·,: ---~~~~~~:~ --~::~~~:~ -- ~-~~:~~ .. 
142 388,12 
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o.f1ii:l:~ER~~~~,}~.~hŘ~~:(VY~rfvěp(',~:;~~-~~9ř~·.m~j~tlt,~-:~'~ké;~~~P~mJ~:rt9~9-títaiitf<~?~~:\\';,~:\)W.\~'.';~i;;\~;~~~;,~W1~: 

netýká se naší organizace 

.'Q,ť~:\\:[~;I·~~r~~*-~.--~m~-~~-\j·~~:~·r~~~-:'~~~~ří~4~i·J~~iWm1P:~.r.9~~~m·r;~~1\ffJ.'t~~r~lht\~~l~l~~r~~~~~~~~;ill\~'f~~W,i 

J>1\~:,:f;m~_--vý~~~~p:~·tiw-~I~·~fif~y~~~:m~ti .. t~~ri:1~1f ~pp,~~m.~~:~f1~~tifffi··eQ;~~~~~m-Y.~~w~r.~·r··~~í.~2·:·;lí~~;?& 

1p.ii4~;~_·v~..n~r:~:-.. '~š-~~~~'',9F?;~:!FK.A··~:\l-~•mr!rP.~rp~i~m;·~#~qf~llÝé.N.Jiq'ýf'#l·,·~·pp$o~~,rn~-~*~;"~~1!?~~~~~fu .. 

cll~~i,+ff8~y'[~~§·~~~tJ~iijJ~ij:p~~.~~~~~~)l~$.,~ftt)[ii9:r~~J~m~~~w~htc~'-p~yrfj,~~pťf~~b1rm:'.,~!~F~i?,~lW 

:J):~~~\r~:::~.~-~-mJr:fi.~'-~9i.~:~c~~~H'f.YÝm~rť.·t~~.~fp~ij-:J>#é'ful(~~Š,~i~~~''"' :P.9ř9~*~~;<).9~t\.~-n9~ijji~ý.ffi . tf)~~;9~eht~,,~ťJ\JI~~~~~~1t.~;~1~~~itiii1f~~illit~c=~~r~~~w-

~~:71:'ltigm~~~~i:·W::9:~~~~p_fii~~61~,~~9~I~~~-w.i~fiíj::~l?-&~,9~~.m-~w~*~~ri~~~~~~~~~~(:~~~r~iil~~~~~m 
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K polozce 

A.I,A.II, 81 
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Dopi~~jlci ínfoirna~ 

organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je 
tedy vlastnictvím zřízovatle . Majetek zachycen v rozvaze na účtech 031 a 021. 

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

Cá;;lka 
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Kpolqtcii Doplrlujítí_ i!lťorrnac~ éásiká 

výkaz zisku a ztráty A. I. 

1002.2015 11h38m57s Zpracováno systémem U CR® GORDIC® spol. s r. o. strana 11 I 20 



Ucence: W20Q XCRGUPXA I PYA (20032014 / 05032014) 

.ej3,;,'?~1-'.9PP!.~u1;i~~1riiO:fi1i~*~\~fP~r~~i!~f·p[~h.l~éfii .. il'P~hě~6~C'íi.tó~iě.l1:!:~~;t]~;W·,\:}~~~~T.~0~;~):~;r;,~~:~~··..\::~\·\w\i:·:\ 

Kpd/ožce OoplrlujÚ;ríilioriTI~tce . éásika 

o o 
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Kpoložce · ·· ··oqp,(lp}(ci·;,;,drmiic::e Cástka 

o o 
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F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

;\\f,\u;lli\\lill\iiFp~4~~~4f~~ftt~:ď:[~:iá,'@ť:h:~~tié.~·:']\\\llif\\ť\\ill\~~l~~~~~;~.~.T%~j\\[~\:~~~i 

: . ' . .. · ... 
'· . 

Nátev 
,.,, •... . · ........... ··' ·- ··· .. 
Počáteční stav fondu k 1.1. 

A .ll. Tvorba fondu 

1. Základní přídě l 

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

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

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 

5. Ostatní tvorba fondu 

A .lil. čÉnpání fondu - -

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 penzijní přípojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 

9. Ostatní užití fondu 

A. IV. Konečný stav fondu 

10.02. 2015 11h38m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 
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• BĚŽN~ úCETNf OBDOB{ ... ....... ~. = - .· _______ ,·....,_ __ .:.:...' .. ;:_.:_.:.:.··;. 

128 819,89 

172 191,00 

172 191,00 

198 458,00 

16 790,00 

122 066,00 

17 000,00 

42 602,00 

102 552,89 
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·]\i!~\;;r\\F1- ~g~~~qf-f9~~:~.:Pii~~~~~.v-~;~f~"'á~i~~~-·.~r~~-'7.~B~·J)z~;ljHíBJI~~~P!i'~ť~y~ý~~,~~~~·/~5.i~kÝ· -~~( ~~IT~~~ .. ;;\\r: ;J'.,\~\:fi;;~::~,\ 

··:.·-·: 

éfslo · · 

0.1. 

D.ll. 

1. 

2. 

3. 
4 . 

5. 

6. 

D.lll. 

1. 

2. 

3. 

4 . 

5 . 

D.IV. 

flt~l~V. .• 
Počáteční stav fondu k 1.1. 

Tvorba fondu 

Zlepšený výsledek hospodaření 

Nespotfebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 

Peněžní dary - účelové 

Peněžní dary- neúčelové 

Ostatní tvorba 

Čerpání fondu 

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

Úhrada sankcí 

Posílen i investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

časové překlenuti dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

Ostatní čerpáni 

Konečný stav fondu 

10.02.2015 11h38m57s Zpracováno systemem UCR® GORDIC® spol. s r. o. 
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- -· -~- ___ ;_; __ .,;._ ···-''·---- ...• : ·- . : .. ~- - -~---· - . 
101 828,96 

53 412,68 

28 412,68 

25 000,00 

25120,00 

120,00 

25 000,00 

130 121,64 
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:: .. :·· Položka 

číslo 

F.L 

F.ll. 

Nátev 
... :. . ·. --··- ·- - ....:,:_ . ·- ~---=---· .. - ----'--· .. ------·---
Počáteční stav fondu k 1.1. 

Tvorba fondu 

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 

2 . Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 

3. Investiční příspěvky ze státních fondů 

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 

5. Dary a přispěvky od jiných subjektů 

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

7. Převody z rezervn ího fondu 

F.lll. čerpání fondu 

1. Financování investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 

F.IV. Konečný stav fondu 

1 o. 02.2015 11 h38m57s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol 3 r. o. 
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BSkNÉ ÚCEtN/ OBDOBí 

447 792,02 

567 032,00 

567 032,00 

576 379,00 

96 319,00 

480 060,00 

438 445,02 
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-i~.)::)~~w;~J~~~:y:·: .. ~~W.il~~w~k~í~ 

G. Stavby 

G. 1. Bytové domy a bytové jednotky 

G.2. 

G.3. 

Budovy pro služby obyvatelstvu 

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

G.4. Komunikace a veřejné osvětleni 

G.5. Jiné inženýrské sítě 

G 6. Ostatn í stavby 

·-H~r~~-:,:gP.~~m~:'!iPJ~®. 

H. Pozemky 

H. 1. Stavební pozemky 

H.2. Lesní pozemky 

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

H.4. 

H.5. 

Zastavěná plocha 

Ostatní pozemky 

10.02.201 5 11113Bm57s 

,.--.- -. 

XCRGUPXA I PYA (20032014 I 05032014) 

--•• -.- , o ., ' 
• - - - ·-. o •• •••• - • - c· • ůC!iTNio8ábeF ' --,. . :· - - .,. _____ ~-----:---: - --· 

_ .. ;:.·:.f~==-~=:-~ ~-----~:=-~=-·-.:~ú~~~-
0

~0·:·~-:~=--··8~:~~-- -~~~~~~~-~'.:_~:-~.--:.~~:o-~.:-.. ~----~---~~=~:~ó.:.··. !:·~~-~--~--~ : .. -~?.~f:y_-, ,-:~:~1:uti 
39 936 830,00 24 264 836,50 15 671 993,50 16 188 608,50 

39 936 830,00 24 264 836,50 15 671 993,50 16 188 608,50 

. i-- ... . · éRurřo-=:=Cb~~ -;;;;J~~,~~~E~ťf~~f~,.'S~~ ~TI .. tt~~:~ r--n·--··· 
. . . ~-

8 730 880,00 

5 021 600,00 

3 709 280,00 

Zpracovano systemem U CR® GOROIC® spol. s r. o 

a 730 88o,oo 

5 021 600,00 

3 709 280,00 

8 730 880,00 

5 021 600,00 

3 709 280,00 
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C!išlo . oóETNI oaooar·~, -~-~- · · -- ·· --- --~ ... • 
•··-- -- . --~.:-~ ::•;:--- "Bifi~é ·--~~··- -·-···;;;· ;~č • . - ·~~;- •- ·"· '' •' ·-"C-';": ·:;ď 'MINUté :., c.~:;x.;_ ... . ·~:-~~·~-
-···- ···-:-----·:··· .• · :-:-· :----· -· ··---- ...,-:-- ·· 

~olozky . Niiiev položky . 
L Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

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

1.2. Ostatnl náklady z přeceněni reálnou hodnotou 

;~~r.~91imili'~•irr~I~t.rn~~~r~J?~.t~~~~ -.-.~-rít;!'f?·yj~-&~"Yi~~fe~~H~lii~~~r~9~r~·o#~~~P4'· ·y-y~~z&.-;~1~~~·'á~~~~~YcJ1~1~~~t1!fr~iiH,i~lfJ.Imit1ff@~!ti(i;lwJmi!H~~u,wih?~~HimH~~~~~iiiim 
Ctsld ~;,-.-;;~ ' 

~l?ž~y. ·.·. 
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatnl výnosy z přeceněni reálnou hodnotou 

10.02.2015 11h3Bm57s 
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K. 1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

K.:<!. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplněni: 

Cís/o Poznámka 
sloupce 

1 IC je identifikační číslo osoby (člselný kód k jednoznatné identifikaci subjektu). které ji bylo ptiděleno Ceským statistickým 1Hadem. Obchodnlm rejstfíkem nebo tivnostenskýmúřadem. IC by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede útetní 
jednotka IC osoby (útetni jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodní jméno ú~etnl jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název pfedstavu1e oznatení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetnl jednotky zapsaně do obchodního rejstříku 
je obchodní firma. 

3 IC je identifikatnl tíslo osoby (tlselný kód k jednoznatně identifikaci subjektu), které ji bylo pfiděleno Ce s kým statistickým úřadem, Obchodnlm rejstflkem nebo tivnostenskýmúfadem. IC by mělo být unikátnl. V tomto sloupci uvede útetní 
jednotka IC účetní jednotky (účetní jednotky) , za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za j ejit závazek byla poskytnuta garance. Název představuje oznateni, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem útetn l jednotky zapsáné do obchodního rejstříku 
je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnuti garance se rozuml jeji zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozuml den poskytnuti písemného prohlá!;ení rutitele veliteli oručenl za závazky dlužnlka vůti věřiteli (včetně podpisu a valu 
směnky), není- li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Ceskou republikou. 

6 Výše zajl$téné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 

7 Den a měsíc útetního období, za které je sestavována utetní závěrka. a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plnénim se rozumí realizace garance, neboli up/něčí tástečné plevzeli dluhu za puvodnlho dlutnlka z titulu poskytnuté 
garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 

8 Cástka uhrazené pohledávky z titulu rutení ti záruky v účetn/m období. za které je sestavována podrozvaha. 

9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z lffulu konkrérn lho ručení či záruky. 

10 útetní jednotka uvede t is/o dle následujícího výčtu: 1 - Pujčky (zápújčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2- Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. 
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Poznámky k vyplni!ni: 

Cls/o sloupce Poznámka 

1 Cislo a název vefejné zakázky, jak je uveden ve Věstnlku veřejných zakázek. 

2 Podle charakteru sluteb, které jsou pfedmětem veřejné zakázky, uvede účetnl jednotka odpovídajlcí plsmenné označení z následujíclho výčtu: A - Dopravní infrastruktura, a - Vzdělávaní a souvisej/cl služby, C- Vodovody, kanalizace a 
nakladání s odpady, O - Socialnl slutby, E- Zdravotnické služby, F- Teplo, energie, G - Ostatní. 

5 at 7 Pfedpokládaný nebo skutečný rok zahajeni a rok ukončeni stavby, pokud je stavba součásti předmětné veřejné zakázky. 

9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pofizeni majetku v jednotlivých letech. 

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové vý~í od uzavfenl smlouvy. 

14 a 15 Rok zahájení a rok ukončen/ plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 

16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisnl statku, úhradu nákladů na pořlzenl majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 

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

24 Celkové výdaje na pofizeni majetku v platbách za dostupnost. 

25 až 29 Dal~i plněni zadavatele v souvislosti s projektem (napfíklad nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a da/~í). 

• Konec sestavy • 
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