
Licence: DHfJQ . --·---------------------- - · --- - - -- - -, -- - ------

ROZVAHA - BILANCE 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 / 2015 

IČO: 71000054 
Název: 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 

Sídló účJttlfJednotky ·fif " '~~-
0'\~s,~:~,::w 

ulice, č.p. Heydukova 19 

obec 

PSČ, pošta 

Údaje o organizaci 

Opava 

746 01 

identifikační číslo 71000054 

právní forma příspěvková organizace 

zřizovatel Statutární město Opava 

Kontaktní údaje 

telefon 

fax 

e-mail 

WWW stránky 

553711567 

rt.ilí~to podnikání 
ulice, č.p. 

obec 

PSČ, pošta 

Heydukova 19 

Opava 

746 01 

Předmět podnikán(.rť·:ť~)ť·~W=tt?\(0; -
hlavní činnost předškolní výchova dětí 

vedlejší činnost 

CZ-NACE 

Razítko účetní jednotky .... i 

XCRGLJRXA I RYA (15012015 I 27012015) 

-- . -------------, 

·------------------- - l 

Osoba odpovědná za účetnictví 
Hendrychová Miroslava 

Podpisový záznam osoby odpovědné 
za správnost údajů 

- --------+I ________ .,,__ - -

.!·-·/1. ' /p,4, tli / 
L_ t 14.. f/1? ~- /1/--1:_;I-~ -- -·-

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2016, 12h41m25s 

Statutární zástupce_.~-- _ .,, 

Kašpárková Marcela 

Podpisový záznam statutárního 
orgánu 

M::'.;iřská ~kola Oµa\/ll, Heydukovc1 
pří:-i µěvková c,rganízace 

746 01 Opava, Heydukova 19 
2 :: <~ 711 ::_;s:, 1 č: 11 0000 54 

-------- - - -- -- -·------- -- ---------------------------- --·-----. - ---- ------ -- ----------- -------- ----------------
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Licence: DH9Q 

Čfslo 

polotky 

A. Stálá aktiva <,;, . . . ··: :·.\ _., ·::> 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

2. Software 

Ocenitelná práva 
., .... 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

Povolenky na emise a preferenční limity 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 

Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

10. Dlouhodobý nehmotný majetek ~rčení ~P!_~dejí 

012 

013 

014 

015 

018 

019 

041 

044 

051 

035 
------ ---- ----

li . Dlouhodobý hmotný majetek 

1. Pozemky 031 

2. Kulturní předměty 032 

3. Stavby 021 

4. Samostatné hmotné movité věcí a soubory hmotných movitých věcí 022 
5_ Pěstitelské celky trvalých porostů 025 

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 

7_ Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 

8- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 

g_ Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 

1 O. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 

3 590 231,38 

3 590 231,38 

761 280,00 

1714181,00 

136 394,21 

978 376,17 

1_~. _ 01(}~ho~tl~)'.__!1m?!n_ý_ rn~j~~e~~rčený k prod_eJi ________________ ú_3_6 ______ _ 
Ill. 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 dlouhodobý finanční majetek _ ___ _ 

IV. Dlouhodobé pohledávky 

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 

061 

062 

063 

068 

069 

46 2 

464 

465 

---··--·--·---------------------
04.02.201612h41m25S Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

XCRGURXA I RYA (15012015/27012015) 

Minulé 

- Netto 

1_- sšf'-lí:'r1r . . '._, ;·· 'r~.iff*. \ ť,; • 

1 851 357,17 1738874,21 1774238,21 

1 851 357, 17 1 738 874,21 1774238,21 

761 280,00 761 280,00 

841 683,00 872 498,00 902 246,00 

31 298,00 105 096,21 110 712,21 

978 376,17 

strana 216 





Licence: DH9Q 
--------------· 

Ill. 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 

1 O. Běžný účet FKSP 

15. Ceniny 

16. Peníze na cestě 

17. Pokladna 

------ ·-- ---------------

Syntetický 

ůtet 

251 

253 

256 

244 
245 

241 

243 

263 
262 
261 

f----------

339 052,93 

293 068,17 

18 433,76 

27 551,00 

Obdobf 

Běžné 

Korekce 

XCRGURXA IRYA (15012015/27012015) 
. -- ---- - ----·--

Netto 

339 052,93 

293 068,17 

18 433,76 

27 551,00 

Minulé 

292 282,81 

273 569,71 

16745,10 

1 968,00 

------------ -----------------------~~--------- --- -·-------------------------- --------~ - -------
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Licence: DH9Q ______________________________ (~FťG(!~~! ~!_~ (15012015f_l7~1_3_0_15~ 

Člsló Obdobf 

položky Název položky Béžné Minulé 

I 
-~- , ..• ;· ·:-,: 

;· ·:.1,L.~>-< ·::_:~~(--.. 

c. Vlastní kapitál -----~-2~·---~---;_---~----~--~--~-~~- ~-~-_ .. ,, ____ ~ _____ 1_85_7_0_3_0,c._3_1 _____ 1 88~_?65i12 . 
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 738 874,21 1 774 238,21 

1. Jmění účetní jednotky 401 1 748172,21 1783536,21 

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 

4. Kurzové rozdíly 405 

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 9 298,00· 9 298,00-

6. Jiné oceňovací rozdíly 407 

7. Opravy předcházejících účetních období 4_08 __________________ ----------------

11. Fondy účetní jednotky 

1. Fond odměn 

2. Fond kulturních a sociálních potřeb 

3. Rezervní fond tvořený zs zlepšeného výsledk..1 hospodaření 

4. Rezervní fond z ostatních titulů 

5: Fond reprodukce majetku, investičn~o~~-----

111. Výsledek hospodaření 

1. Výsledek hospodařeni běžného účetního období 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 

411 

412 

4~3 

414 

416 

431 

432 

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

118156,10 111 526,91 

15 639,36 15 766,31 

24 493,30 24 493,30 

5 000,00 4 664,00 

73 023,44 66 603,30 - 4-- ---

o. Cizí zdroje -~ 226 047,83 207 984,90 --------
I. Rezervy 

1. Rezervy 441 

li. Dlouhodobé závazky 

1. Dlouhodobé úvěry 451 

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 

__ 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů _ ___________________ 47~------- _____ _____ _ 
lil. KráU,odobé závazky 

1. Krátkodobé úvěry 

4. Jiné krátkodobé půjčky 

5. Dodavatelé 

7. Krátkodobé p řijaté zálohy 

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 

281 

289 

321 

324 

326 

226 047,S3 

20 952,83 

21 155,00 

207 984,90 

11 234,90 

-~~-- - -~ - -- - ---~ - - - ----------------------------------
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Licence: DH9Q 

Cisfó ~ .. } 
pp/Ótky Název položky 

10. Zaměstnanci 

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 

12. Sociální zabezpečení 

13. Zdravotní pojištění 

14. Důchodové spoření 

15. Daň z příjmů 

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 

17. Daň z přidané hodnoty 

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 

32. Krátkodobé přijatě zálohy na transfery 

33. Zprostředkování krátkodobých tranferů 

34. Výdaje příštích období 

35. Výnosy příštích období 

36. Dohadné účty pasivní 

37. Ostatní krátkodobé závazky 

331 

333 

336 

337 

338 

341 

342 

343 

345 

347 

349 

374 

375 

383 

384 

389 

378 

• Konec sestavy • 

Období 

Béžné 

99 407,00 

42 546,00 

18 237,00 

11 593,00 

12 157,00 

----··--~----- XCRGURXAIRYA (15012015/27012015) 

Minulé 

106 355,00 

41 370,00 

17 731,00 

10 986,00 

18 700,00 

1 608,00 

- ---- ------· -- - -------- -- --·------------------------------ - -~--------------------------
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Licence: DH9Q XCRGUVXA I VXA (01012015127012015) 
--·-- - ------ ------------------------------- - ---- ----··-~ ·-·· ------ ··-···-~-~------·- - ------------~~--~------· 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
příspěvkové organizace 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 12 / 2015 

IČO: 71000054 
Název: Mateřská škola Opava, Heydukova, příspěvková organizace-----·------------·-·---

Cfslo , ,,." ·<:· 
po!otky 

• I. Náklady z čiňno~ti 
1. Spotřeba materiálu 

2. Spotřeba energie 

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 

4. Prodané zboží 

5. Aktivace dlouhodobého majetku 

6. Aktivace oběžného majetku 

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 

8. Opravy a udržování 

9. Cestovné 

1 O. Náklady na reprezentaci 

1 i. Aktivace vnitroorganizačních služeb 

12. Ostatní služby 

13. Mzdové náklady 

14. Zákonné sociální pojištění 

15. Jiné sociální pojištění 

16. Zákonné sociální náklady 

17. Jiné sociální náklady 

-·····-·····-··-··---,-·-·····-·---• -··-- ··--·- ------
501 

502 

503 

504 

506 

507 

508 

511 

512 

513 

516 

518 

52 1 

524 

525 

527 

528 

18. Daň silniční 531 

19. Daň z nemovitostí 532 

20. Jiné daně a poplatky 538 

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 

23. Jiné pokuty a penále 542 

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 

25. Prodaný materiál 544 

26. Manka a škody 547 

Hlavni Cinnost 

2669 s.3.10 

2 669 643,10 
163 835,38 

167 439,60 

95 583,00 

1 080,00 

120 928,05 

I 490 405,00 

497 270,00 

6 204,02 

27 456,05 

-· ----- ···-· - ·--------··-----
04.02.2016 12h42m23s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

Hfávnf činn0$f {i'.:i · HospodáfŠká čínnost 
',:,· ::,:' " 

3 017 861,56 
112 719,39 

181 064,62 

408 974,36 

155 860,33 

1469 028,00 

496 743,00 

5 982,65 

27 833,21 
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Licence: DH9Q ··-- ______ ----·--------------- __ ----- __ XCRGUVXA I VXA (01012015/ 27012015) -----------------~------------

Číslo 
položky 

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 

36. Ostatní náklady z činnosti 

li. Finanční náklady 

1. Prodané cenné papíry a podíly 

2. Úroky 

3. Kurzové ztráty 

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 

5. Ostatní finanční náklady 

Ill. Náklady na transfery _______ _ 

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 

_ _ v_._Daň_z~p_ř~ij_m_ů __________ _ 
1. Daň z příjmů 

548 

551 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

549 

561 

562 

563 

564 

569 

__ ,.;. 

571 

572 

591 

Běiné období 

Hlavnf tinnost 

35 364,00 

64 078,00 

Hospodáfská tinnost 

z 

2 Dodatečiió odvody Cl.inéz pňJm_ů _____________________ ~---- .... S95 
•2'669 .MMO B. V.ýn~y celkem 

I. Výnosy 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 výkonů 

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1 O. Jiné pokuty a penále 

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 

12. Výnosy z prodeje materiálu 

04.02.2016 12h42m23s 

601 

602 

603 

604 

609 

641 

642 
643 
644 

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

~-2~374,86 ··>'_:··./ ··~, .-· \ 

627,00 

182 160,00 

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

Minulé období 

31 150,00 

125 384,00 

3 122,00 

3,017•861,56 

1 488,00 

188 138,00 

3 

Hospodáfská tinnost 

4 

· - ':'' 

s trana 2 13 



Licence: DH9Q XCRGUVXAI VXA (01012015/ 27012015) 
------ --------- - - --- --------------------

--------------------- -~-·- ---
Číslo 

položky Nátey}xJ/ožky 

Syntetickýl---_______ B_ě_ž_né_o~b_do_b_í _______ -+---------'-,--------'-,---------

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 

15. Výnosy z prodeje pozemků 

16. čerpání fondů 

17. Ostatní výnosy z činnosti 

li. · Finanční výn~!;L :_ __ .-;,_.:'._-,-~·..:,_··_._. ______ _ 

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 

2. Ůroky 

3. Kurzové zisky 

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

6. Ostatní finanční výnosy 

__ _ ly. Výnosy z transferú 
---4··~·· ·-- ------------

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 

C. Výsledek hospodař1:_r:ií 
1. Výsledek hospodaření před zdaněním 

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 

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

ůčef Hlavnf činnost Hospodáfskt! tinnost HosPQdálská činnost 

645 
646 
647 
648 
649 

661 

662 

663 

664 
669 

41 107,86 

480,00 

30,24 

30,24 

2 445 238,00 ------ -
671 

672 

* Konec sestavy * 

2 445 238,00 

2 4 

67 383,72 

289 567,79 

-.·.·s ·, . 
--- - ~-~-- -f-~-_._~,,"·. _ ____ 3_1~,5_5 ------L---~-·-

31,55 

2 471 252,5_0 ______ _ 

2 471 252,50 

---~~-~~----~--------------------·. ·. , ·: •!! 

.. ····.·· ···•·,-·"'"····:········· ·· 

-----------------· ·- - ------- - - - -
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Licence: DH9Q XCRGUPXA I PXA (07092015127012015) 
----------------------------- ---------------------------~----

PŘÍLOHA 
příspěvkové organizace zřizované ÚSC 

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

Období: 

IČO: 

Název: 

12/2015 
71000054 

Mateřská škola Opava, Heydukova, příspěvková organizace 
-------------------------·-------- -------------------------

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

''k';:z"..Mf:.41,,...,_·n• ... f .. ·o,_·.·,.hn .. "' .. ,~.x.a-'c.lli!iiiliii,\,S.e·.··-·P .. o.·_:.i···:wle_., §".·.·.~"".t"' .. a.~~tii~. y·;··"o'.·."-·.n·.'·a·_,.\:il!.f· · -.. ,,"--"·'""' · ·· ...... ,· · .. · · ''··'~,·,,· · ·• ·-~:·.• ... ,.,,- --
.~~--~ .... 1>..r.;~'L~w~-~~ .,,..~x~~ no,,~: ... JiÍ-~-~ ~-'"'-~ -~i.-~.l ...... :~'.:.: .. :~~-~----·=·-····· ·. · .. · · · .. ' ---·-·· ·--- .. : ·....... J-·_-~ ~ ~- •. :-.:~~.i_ .. L_/~:~~j~j~Ú:_."~::: ___ ~;_i~~~ · ~ ~1;~ _·_ •• : ~ ·--~---- -- :!'.; -~--· ~ ,.-i~jl 

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikace nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. Organizace odepisuje movity a hmotný majetek nad 40000,00 Kč 
podle Cús č. 708 a daných směrnic magistrátu města Opavy. DDHM je účtován nad 3000.00 Kč a DDNM nad 7000,00 Kč. 

a ÍJ!fpJĚ~~~r:~~~~-~:Z~~~~ '·./:_ ,L _ _. ;_,,_:,__~ " ' ", ,.c- .. / :~ :. , ť ·.· . _ 

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Ůčetnictví příspěvkové organizace je zpracováváno fy Tyburcová Radka, Rybářská 2, Opava, IČO 18474560. 
Organizace účtuje o zásobách způsobem B. Na konci roku jsou zůstatky převedeny na účet Materiál na skladě. Majetek a materiálové zásoby jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Účetní jednotka 
časově rozlišuje náklady a výnosy, které jsou účtovány v období s nímž věcně souvisejí.Účet 381-přeplatné,licence, účet 384-úplata. EI. energie a plyn se účtuje do nákladů podle měsíčních záloh. 
Organizace neprovozuje vedlejší činnost.V roce 2015 měla organizace účelovou dotace z magistrátu Opava - Blíže k přírodě 

~·--- ·-· - ---- -~------------
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Licence: DH9Q 

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 

3. Vyřazené pohledávky 

4. Vyřazené závazky 

901 

902 

905 

906 

XCRGUPXA IPXA (07092015127012015) ------------------+- - - --------·------• 

ŮČETNf OBDOBÍ 

BĚŽNÉ 

837 844,45 814184,45 

797 444,45 775 194,45 

5. Ostatní majetek ______ . __ __ . _______ 9_o_9 ____________ 4_0_4_o_o:_,o_o __________ 38 990,00 

P.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 

6. Ostat~I_krátkodobé podmíněné záv~~ky ~ _tr_a~s_fe_r_ů ________________ . 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

P.111. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

P.IV. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9 . 

IO. 

11. 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání 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 užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 

Další podmíněné pohledávky 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky zjíných smluv 934 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a ji!'ých řízení _ ______ 9_4_8 ______________________________ ____ _ 

P.V. 

1. 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni transferů 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 

951 

952 

-----------·--------------
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črs16 

pólfJJlf.Y ,Název polo2ky 

.~_-,., 
--~ 

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 

___ 6_. _O~?tn~ ~louhodobé podmíněné závazky z transferů 

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 

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

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

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 

___ B._ [?lou!Jodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho p~~z~( z jiných důvodů 

P.VII. Další podmíněné závazky 
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořfzení dlouhodobého majetku 

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 

5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 

6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.pfedp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 

7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

1 O. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 

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

12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 

954 

955 

956 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

968 

971 

972 

973 

974 

978 

979 

981 

982 

983 

984 

985 

986 

991 

992 

993 

994 

999 

04.02.2015 12h43m 1s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

XCR<?_UPXA__ IP~ (07092015 I 27012015) 

--·--·-· ·--·-
- / ) f -~ > ,:,.·:-- ... h*.·_. tJ. 

_: . _ ___ ··.·- ·--- .. ~:·---- - -~ - -- ··· • • ...J 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

BĚtNÉ MINULÉ 

837 844,45 814 184,45 
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---------------------------------

éfslo 

paložl<y 

ii 
Název poloil<y 

-·-
4

" r,_.;,i~;-' ." ' ... •. '. 4 

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

2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 

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

04_02_2016 12h43m 1s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol_ sr_ o. 

XCRGUPXA I PXA (07092015 I 27012015) 

ÚČETNÍ OBDOBÍ ----
MINULÉ <f,i,e,~ ;i 

41 370,00 

17731,00 
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-------------------------- -------~----------- ---- ------ ·--~-----

,;.,~·; :;t . -~:\-.-:i: .f,> _{ 
~~·~··-· -· - ·~: ~ i-:-~ ,:·- .-.--... :~ --~-----~ .; ::-:/'" 

Účetní jednotka nemá významné skutečnosti související s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. 

A.7. lnfonnace podfe § 1'9 odst. 5 ptsm. bJ zá1(ona 

V organizací ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné informace o nejistých podmínkách či situacích. 

· ··- ··· - ····- ········ ····-~-~~ 

'. 
. ;• 

'...-: 
,·-:,,i· • 

Organizace v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitosti. 

...,-;rr,,,==,;::,,""S;""C,:-C,C:,-:-------c;:-;--:-c,-,---- .,------ ~--~- -

-·-~];j~~i·:;~;i~~~~~-~t~~~tib~;i~ __ :1~1~t;:·:_~_ .. 

investiční fond má krytý 
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Číslo 

položky 

B.1. 
B.2. 

B.3. 

B.4. 

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

~-· 
Název~il<y 

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 

04.02.2016 12h43m 1s 

________ ><___CRGUPXA I PXA (07092015127012015) 

Syntetický~-~- ________ :_·
7
·_• _ůéETNf OBDOB{ >0ízi11f·i'":~· ----

] ůtet -, B€tNÉ ~ ---- h','_~~ - - MINULÉ 

364 
364 
364 
364 

------ ------------- - -------------------·---- -
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• -~·.,"!i 

·--~.-·:.,~:-., . ·., , · '. , ____ ., 

Čfslo _•;·~..:. ·. : : ÚČETNÍ OBDOB{ }1:Ji} 
položky J· N~z~v pc/ožky .. J (\ď'>'/jl MINULÉ 

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 
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0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

·~ 

~ 

0.00 

0.00 

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

04.02.2016 12h43m 1s 

XCRGUPXA I PXA (07092015 I 27012015) 
----------- - - ---------------

-' ... . ~ -~· . ::.. 
~ · ~~ -~:>L:.- _._..,_ ;:.. ~ 

.-.... ,,--•. · ·-..... '.'". ~ . . "j·~:;.:.>. ; ';;: -~.-.: . 
. -;,-~-"·-···-:".:.· : ·'i-·· .. ·-~-~- --~{-i?'".<:'.· ...... ·..... .... '(\'~i ~ :-:· 

............. • "'. ..... -.• ~·-·····-- -·---··· ·· ---- - - - - - ··· - .... .1..···.-..•... JS.~. ···---~-~----··· - """- - ··----· ·' 

. ·---r: ;,:,:·.', ·::·:.,:,_; ··:,t:. ;-:::, :-;:·, .• · 
......... .;).~.~-:.,.L . • L.-.-------~--~:,i.'~::~· .. ;·~·:._.::._~,' •.,~: ,':· __ ,·. ;·:,,>. .:;'..•; __ _ :: :,··. 

_J 

, ,.,;~~ ~ ~;-~ ; 

::ii,'iG.ii 
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K po/otce 

A.li. 

8.11.29. 

B.11.5. 

C.1.5. 

C.11.4. 

D.111.4. 

D.111.37. 

B.11.31. 

04.02.2016 12h43m 1s 

--·--- · -- - ~ -- - -------------; .. ,-.·.;._T">-i ... ,-~r- -·""'i.2-""">i'i-J-.,,..J_:-· --cc:,""~?-~..,,.J:'"";:..L--=--'"" .. - -----,---~ • . -=-)""' .. ,>.~. ·-.,_.i_..,.1~;,,....:'--·-
-·.-: ,: .· .... ·'-'-' ;, :;_ ·~· -~~- ------·- - ,: .··· ··- --··· ·----

Dop/tlujfcf informace 

Organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím 
zřizovatele. 

Předplatné, licence roku 2016 

Úplata žáků mateřské školy-nedoplatek 

Doopravkováni dle ČÚS 708-oplocení 

Dary - čerpání daru 4361,-Kč 

Příspěvkky od žáků 

Exekuční řízení 

Náklady do výnosů na mzdy-kraj 

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. s r. o. 

3 590 231,38 

2 651,00 

2 500,00 

9 298,00 

12164,00 

21155,00 

12 157,00 
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-------- --------------~-····------ -----~---·----- --
Dop/ňujfcfinform_a_ce ____________ ---'·1':,"'12''--"'\_--------"'"""'"..__ ______ c:..}_-__ ---------""'-'--";;..;;,,)"--• ___________________ é~ástk----'---"a Kpolozce 

A.1.36. Ostatní náklady z činnosti 

B.1.2. pronájem nebytových prostoru na kroužek žáků MŠ - gymnastika 627,00 

B.1.8. úplata žáků mateřské školy 182160,00 

B.1.16. čerpání darů 12164,00 

B.1.16. čerpání z investičního fondu na opravy 28 943,86 

B.IV.2. dotace zřizovatele ke krytí provozních nákladů 393 000,00 

B.IV.2 dotace zřizovatele na projekt Blíže k přírodě, blíže ke zdraví li. 22 000,00 

BN.2. dotace kraje na krytí mzdových prostředků 2 030 238;00 
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. · .• ·: ···~ ·., , •• , .... ·.1·~1 .··. -•• ,'_:~·-~_ .... -·:·: __ -.·~· -· __ ·- _ 
_ .~.·. _:~ _-'· .. ,. ------·,..ca.,. ... 

·Kpololce část~ 

o o 

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

-------------~~~ 
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky 

L 
Polotka 

Člslo Název -~ ~ -----~--------~---~-------------
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 

A.li. Tvorba fondu 

1. Základní příděl 

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 fond u 
-------

A.Ill. Čerpání 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 připojištění 

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 

9. Ostatní užití fondu 

A.IV. Konečný stav fondu 

- ~------------ ----------------- ------------------ ---· 
04.02.2016 12h43m 1s Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol. sr. o. 

Bl=ŽNÉ ŮČETNI OBDOBÍ 

15 766,31 
------------------~ 

14 644,05 

14 644,05 

14 771,00 

6 570,00 

3 645,00 

4 556,00 

15 639,36 
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~----·-
,- ~ -- ..... _,.,_ 

Čfslo Název 

O.I. Počáteční stav fondu k 1.1. -------------
O.li. Tvorba fondu 

1. Zlepšený výsledek hospodaření 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 

4. Peněžní dary· účelové 

5. Peněžní dary· neúčelové 

6. Ostatní tvorba 

O.Ill. čerpání fondu 
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 

2. Úhrada sankcí 

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 

4. časové překlenut: dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 

___ 5._0sta!~í čerpá_r,í _____ _ 

O.IV. Konečný stav fondu 

04.02.2016 12h43m 1s 

Polotka 

___ ,,_. - ------------------
Zpracováno systémem GIN/S Express· UCR GORDIC spol. sr. o. 

XCRGUPXA I PXA (07092015127012015) 

BĚtNÉ ÚČETNÍ OBDOB{ 
----

29 157,30 
--------------

12 500,00 

12 500,00 

12164,00 

___________ 12 }64,00 
29 493,30 

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

- ---, 

T ---
tis1o Název BÉtNť ÚČETNÍ OBDOB! 

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 66 603,30 
-----------------------------------------------------------------------

F.11. Tvorba fondu 35 364,00 
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 35 364,00 

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 příspěvky od jiných subjektů 

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

7. Převody z rezervního fondu ____________________ _ 

F.111. Čerpání fondu 28 943,86 

1. Financování investičních výdajů 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 

4. Posílení zdrojů určených k financováni údrž_b~y_a_o~pr_a_v_m~aJ~·e_tk_u _____________________ ~ 28 943,86 

F.IV. Konečný stav fondu 73 023,44 
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črsto 

~ 

G. 

G.1. 

G.2. 

Stavby 

Bytové domy a bytové jednotky 

Budovy pro služby obyvatelstvu 

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 

G.4. 

G.5. 
G.6. 

Čfsfo 

Komunikace a veřejné osvětlení 

Jiné inženýrské sítě 

Ostatní stavby 

položky Náiev póložky 

H. Pozemky 
H.1. Stavební pozemky 

H.2. 

H.3. 

H.4. 

H.5. 

Lesní pozemky 

Zahrady, pastviny, louky, rybníky 

Zastavěná plocha 

Ostatní pozemky 

04.02. 2016 12h43m 1s 

-"~ .. ····1' ·i,. 

1 714181,00 

1635498,00 

78 683,00 

BRUTTO 

761 280,00 

470 080,00 

291 200,00 

~t, . '' --\ "ť;1,·/~·" 

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

KOREKCE 

841 683,00 

818 487,00 

23 196,00 

BĚžNÉ 

__ _ _ ><__G_~<}_tJ_PXA I PXA (07092015I27012015~ 

872 498,00 

817 011,00 

55 487,00 

761 280,00 

470 080,00 

291 200,00 

902 246,00 

845 187,00 

57 059,00 

MINULÉ 

761 280,00 

470 080,00 

291 200,00 

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

-------~-- --------------~~-- ·------~ - -------,---------""':r---~-,.,---.-.,,,....,"""'"""=-----,...,..==---:--=-----,:---,----:-:cT' 
Číslo • ?s,_ 
položky Název polotky ·i:~::':" •.. 
-------·-- ...c·~~·~· ~ -...c·~-----
1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 
I. 1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle§ 64 

1.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 

črsto 

poi:ožky 
J. 

J.1. 

Název polo2ky 

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 

·.\.i.·.::;,,.·'".\, ·:...,.·.(_:: ' _; ' . ·[ f'\' 

• .,• -· ··•••~••-,-..:,,.A.,, .. ..J._. __ ..i•..::• ', '.---•-. .. -. .. .....:..·: .. ~ .i ,.-,:_ -,~J 

úCETNf OBDOB! '-~' .-· 
!-------- ------

BĚtNĚ MFNULÉ 
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-------------------------------------------

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým 

----~-~--- --------------------~ 
K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním 

Poznámky k vyplnění: 

Cís/o Poznámka 
sloupce 

1 IC je identifikačnf čfslo osoby (čfselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jf bylo pfidéleno Ceským statistickým úfadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenskýmúfadem. IC by měfo být unikátnf. V tomto sfoupci uvede účetní 
jednotka IC osoby (účetní jednotky}, v jejlž prospěch byla garance poskytnuta. 

2 Název nebo obchodnf jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označenf, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku 
je obchodní firma. 

3 IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu). které jí bylo přiděleno Ceským statistickým úřadem, Obchodním rejstfíkem nebo živnostenskýmúfadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede ůčetnf 
jednotka IC útetní jednotky (účetní jednotky), za jejlž závazek byla garance poskytnuta. 

4 Název nebo obchodní jméno účetnf jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označení, pod kterým ůéetnf jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstfíku 
je obchodní firma. 

5 Datumem poskytnutí garance se rozumí jejf zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnuti písemného prohlášeni ručitele veřiteli oručení za závazky dlužnika vůti věřiteli (včetně podpisu avalu 
směnky}, není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční Jistiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Ceskou republikou. 

6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 

7 Den a měsíc účetnlho období. za které je sestavována ůtetnl závěrka, a v němž došlo k plněn/ vyplývajícímu z garance. Plnénfm se rozumí realizace garance, neboli ůplnééi částečné převzetí dluhu za původnfho dlužnlka z titulu poskytnuté 
garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou rutile/i z realizace garance. 

8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním obdob/, za které je sestavována podrozvaha. 

g Souhrn dosavadních plněn/ (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 

10 účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvéry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Pfijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky. 

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

Poznámky k vyplnění: 

Cís/o sloupce Poznámka 

1 Cís/o a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Véstnlku vefejných zakázek. 

2 Podle charakteru služeb, které jsou pfedmétem veřejné zakázky, uvede účetnf jednotka odpovídající pismenné označeni z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a 
nakládáni s odpady, O - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 

6 až 7 Pfedpok/ádaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba soutástí pfedmétné vetejné zakázky. 

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

13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavfení smlouvy. 

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

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

17, 19,21,23 Investiční slotka platby za dostupnost, neboli výdaje na pofizeni majetku v jednotlivých letech. 

24 Celkové výdaje na poflzenl majetku v platbách za dostupnost. 

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

* Konec sestavy * 
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Mateřská škola Opava, Heydukova - příspěvková organizace 
se sídlem Heydukova 19, Opava 

IČO: 71 0000 54 
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 29.10.2009 

Prohlášení 

Jako statutární zástupce účetní jednotky Mateřské školy Opava, Heydukova - příspěvkové organizace, 
JČ: 71000054 ...................................... , DIČ: CZ. ........................... . 

prohlašuji, 

že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. 

Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. 

V Opavě dne 17.3.2016 

-----/~f.t!c~/ -----------
podpis 

Bc. Marcela Kašpárková, ředitel/k:a 
MŠ Opava, Heydukova - příspěvková organizace 

Matefská škola Opava, Heytlukova 
P'íspěvková organizace 

74601 Opava, Heydukova 19 
.553711567 


