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A.

XCRGUPXA j_?YA __ (0_1012018 /06022018)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

1.
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavni činnosti, činnost není omezena, vedlejšl hospodářskou činnost účetni jednotka
vykonává v rámci školního stravováni se jedná o přípravu obědů pro cizí strávníky. Jednotka provedla řádnou inventarizaci všech
závazků, pohledávek a veškerého hmotného a nehmotného majetku., inventární stav odpovídá účetnímu stavu, nebyl zjištěn přebytek

ani manko.

A.
2.

Informace podle§ 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka se řidl vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ č. 703 Transfery a v souladu s
aktualizaci MP/84/OEKO Příklady účtováni pro příspěvkové organizace a nově zavedenými metodickými postupy uvedenými v
aktualizaci, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

A.
3.

Informace podle § 7 .odst. 5 zákona

Účetní metody. které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve zněnl pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701 až č. 71 O a aktualizovaného MP/84/OEKO Při klady účtováni pro
příspěvkové

organizace.
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Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

A.

4.
------------~--------------------

Číslo

ůCETNf OBDOB{

Podrozvah

ový,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
pofožk Název položky

ůčet

BĚŽNÉ

MINULÉ

y
P.I.

Majetek a závazky

účetnf

jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

901
902

3. Vylazené pohledávky

905

4. Vy7azené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

P.11.

889,00

889,00

889,00

889,00

265 094,00

265 094,00

265 094,00

265 094,00

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé
podmíněné závazky z transferů

1. Krátkodobé

podmíněné

pohledávky z předfinancováni

2. Krátkodobé

podmíněné

závazky z

3. Krátkodobé

podmíněné

pohledávky ze

4. Krátkodobé

podmíněné

závazky ze

5. Ostatní krátkodobé

podmíněné

transferů

911

předfinancováni transferů

912

zahraničních transferů

913

zahraničních transferů

914

pohledávky z transferů

915

6. Ostatní králk()dobé podmfně!1~ ~-~-~-~-~ky,_z_tr_a_ns_f_e_rů_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9_1~6_
P.111. Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou
1. Krátkodobé podmlněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku
jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku
jinou osobou

922

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

923

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

924

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

925

6. Dlouhodobé podmlněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
_~ jiných důvodů
P.IV. Další podmíněné pohledávky

926

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého
majetku

932

podmíněné

3. Krátkodobé
4. Dlouhodobé

podmlněné
podmíněné

5. Krátkodobé
6. Dlouhodobé

podmíněné
podmíněné

7. Krátkodobé
8. Dlouhodobé

933

pohledávky z jiných smluv

934

pohledávky ze sdllených dani

939

pohledávky ze sdílených daní
pohledávky ze vztahu k jiným

podmíněné
podmíněné

9. Krátkodobé

pohledávky z jiných smluv

941

zdrojům

942

pohledávky ze vztahu k jiným

zdrojům

943

úhrady pohledávek z přijatých

zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

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

947

12. Dlouhodobé
jiných řízení

podmíněné

pohledávky ze soudních

sporů,

správních

řízení

a

948

P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé
podmíněné závazky z transferů
1. Dlouhodobé

podmíněné

pohledávky z předfinancování

2. Dlouhodobé

podmíněné

závazky z

3. Dlouhodobé

podmíněné

pohledávky ze zahraničních

4. Dlouhodobé

podmíněné

závazky ze

transferů

předfinancování transferů
transferů

zahraničních transferů

5. Ostatní dlouhodobé

podmíněné

pohledávky z transferů

6. Ostatní dlouhodobé

podmíněné

závazky z

transferů

951
952
953
954
955
956

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé
2. Dlouhodobé
3. Krátkodobé
4. Dlouhodobé

podmíněné
podmíněné
podmíněné
podmíněné

27.01.2019 18h48m14s

závazky z operativního leasingu

961

závazky z operativního leasingu

962

závazky z

finančního

leasingu

závazky z finančnlho leasingu

963
964
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XCRGUPXAIPYA (01012018/06022018)

--------

A.

Informace podle§ 7 odst. 5 zákona o stavu účtu v knize podrozvahových účtu

4.
Číslo

ůCETNI OBDOB/

Podrozvah~··
ovy
---

po/ožk Název položky

účet

y

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizlho 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 užíváni cizího majetku nebo jeho
převzetí z jiných důvodů
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku nebo jeho
f?řevzetf z jiných_d_ůvod,.ů, _____
P.
Dalšf podmíněné závazky

BĚŽNÉ

MINULÉ

965
966
967
968

VII.

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 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 z přljatého kolaterálu
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci
zákonod.,výkon. nebo soudní
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci
zákonod.,výkon. nebo soudní
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
1O. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatnlch
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných řízeni
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
jiných ř 0Iz"'e"n'-I_ _ __
P.
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací
VIII.

1.
2.
3.
4.
5.

A.

971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986

účty

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

991
992
993
994
~9~9~9_ _ _ _ _~206_5~98~3~,0~0_ _ _ _ _ _2=65 983,00_

Informace podle§ 18 odst. 3 písm. b) zákona

5.

A.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona

6.

27.01.2019 18h48m14s

Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol.

s r. o.

strana 4 I 16

Licence: 0006

B.

_ _ _ _ _ _ XCRGUPXA I PYA (01012018 /06022018)

Informace podle§ 66 odst. 6

1.

B.

Informace podle§ 66 odst. 8

2.

B.

Informace podle § 68 odst. 3

3.
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C.

XCRGUPXA/PYA (01012018/06022018)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku"

.
I

ŮCETNI OBDOBÍ
~.-------~==~==------------------BĚŽNÉ
MfNULÉ

Člslo

pofožk Název položky

y
C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní

C,2,

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

období
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D.

XCRGUPXAIPYA (0101201B/0602201B)

Počet jednotlivých věcí

a souború majetku nebo seznam tohoto majetku

1.

D.

Celková

výměra

lesních pozemkú s lesním porostem

2.

D.

Výše

ocenění

celkové

výměry

lesních pozemkú s lesním porostem ve výší 57

Kč/m2

3.

D.

Výměra

lesních pozemkú s lesním porostem oceněných jiným zpúsobem

4.

ocenění

lesních pozemkú s lesním porostem

oceněných jiným

D.
5.

Výše

zpúsobem

D.
6.

Prúměrná

výše ocenění výměry lesních pozemkú s lesním porostem oceněných jiným zpúsobem

D.

Komentář

k ocenění lesních pozemkú jiným zpúsobem

7.
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E.

Doplňující

XCRGUPXA I PYA (0101?018/06022018)

informace k položkám rozvahy

1.
Částka

_K~p_o_lo_ž_ce_ _ _
D~op~lň!Ji!C!_!nformace
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Licence: OD06

E.

Doplňující

informace k položkám výkazu zisku a ztráty

2.
K pofožce

Částka

_g_o_pJ~~pr?f informace

27.01.2019 18h48m14s

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

strana 9116

Licence: 0D06

____
X_C_RGUPXA I PYA (01012018 /06022018)

----

E.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

3.
"K položce

__ [)opfflujfcf into,m_a_c_e_ __
-----
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E.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

4.
K položce

_f!_opfňujlcf informace _ _ _ __
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Licence: 0006

Doplňující

F.

ínformace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních

potřeb

Položka

Číslo

BĚŽNÉ ŮČETNI OBDOB{

Název

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.
A.li. Tvorba fondu
1. Základnl přiděl
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku
4.

Peněžní

a jiné dary

určené

190 686,88
329 462,80
329 462,80
pořízenému

z fondu

do fondu

5. Ostatní tvorba fondu

A.Ill. Čerpáni fondu
1.

Půjčky

na bytové

133 486,00
účely

82 560,00

2. Stravováni
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociální výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté

peněžní

50 926,00

dary

7. Úhrada příspěvku na penzijní pňpojištěnf
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
9. Ostatní užití fondu

A.

Konečný

386 663,68

stav fondu

IV.
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XCRGUPXA I PYA /01012018 I 06022018)

Rezervnl fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Číslo

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB[

Název

---·

D.I. Počáteční stav fondu k 1, 1.
D.11. Tvorba fondu

310 420,31
125 905,94
106 283,94

1. Zlepšený výsledek hospodařeni

2.

Nespotřebované

dotace z rozpočtu Evropské unie

3.
4.

Nespotřebované

dotace z mezinárodních smluv

Peněžní

dary - účelové

5.

Peněžní

dary - neúčelové

19 622,00

6. Ostatní tv,~o...rb„a,__ _ _ _ _ __
O.Ill. čerpání fondu

1.
2.
3.
4.
5.
O.

Úhrada zhoršeného výsledku hospodarení
Úhrada sankcí
Posíleni fondu investic se souhlasem zřizovatele

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
Konečný

stav fondu

436 326,25

IV.
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XCRGUPXA I PYA {01012018 /06022018)

Fond Investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí
Položka
Čisto

Název

F.I.

Počáteční stav fondu k 1".1'-''-----

Bl'tNÉ ůCETNI OBDOB!

F.11. Tvorba fondu

138 063,60

1. Peněžnl prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného
odpisového plánu

138 063,60

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a plfspěvky od jiných subjektů

6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
__
7_. Pře.vody z rezervního fondu_
F.111. čerpání fondu

138 063,60

1. Pořízeni a technické zhodnoceni hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjlmkou drobného
hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřlzovatele
4. Navýšeni peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který

138 063,60
přlspěvková organizace

_ _ _pgužlvá pro svou činnost

F.IV.

Konečný

stav fondu
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XCRGUPXA I PYA {01012018 /0602201BL

---

Doplňující informace k položce "A.11.3. Stavby" výkazu rozvahy

G.

l=-

Čisto
pofožk Název položky

y

G.

Stavby

ÚČETN/ OBDOB!
BĚŽNÉ

BRUTTO

36 992 292,37
18 497 770,52
18 494 521,85

G.1. Bytové domy a bytové jednotky
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu

MINULÉ
.. NETTOI

KOREKCE

13 949 975, 76
1265417,93
12 684 557,83

23 042 316,61
17 232 352,59
5 809 964,02

23 349124,61
17 539160,59
5 809 964,02

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
G.5. Jiné inženýrské sítě
G.6. Ostatní stavby
·--··----·----

H.

I -· .---- . . ___ÚČET_N_I

O_BDOB/

Čfslo

BĚŽNÉ

po!ožk Název položky

y

H.

----

Doplňující informace k položce "A.11.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Pozemky

H.1. Stavební pozemky
H.2. Lesní pozemky
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybnlky
H.4. Zastavěná plocha
H.5. Ostatní pozemky

27.01.2019 1Bh48m14s

-------------1
BRUTTO

KOREKCE

MINULÉ

NETTO

235 536,00
194 180,00

235 536,00
194 180,00

235 536,00
194 180,00

41 356,00

41 356,00

41 356,00
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I.

Doplňující

informace k položce "A.11.4. Náklady z

přecenění

reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

--- 1== ---

Č/s/o

_l___ _

položk Název položky

)'_

,.

1.1.
1.2.

J.

---

-----

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Doplňující

určeného

informace k položce "B.11.4. Výnosy z

přecenění

M_IN_U_L_Ě__

reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

-------

EBĚŽNÉ

pofožk Název položky

---- - - přeceněni

- - - -- - - -

k prodeji podle § 64

Člslo

L_ ___ - - -

BĚŽNÉ

ÚČETNI OBDOBl_ _-_--_--

J,

Výnosy z

J.1.

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

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

-------

účETNf OBDOB! _ _ _ _ _ __
MINULÉ

reálnou hodnotou

* Konec sestavy *
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