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 PŘÍLOHA 
  příspěvkové organizace z řizované ÚSC 

 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 

 Období: 12 / 2011 
 IČO: 66362768 
 Název: Galerie um ění Karlovy Vary p říspěvková organizace  
 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 

 

Sídlo ú četní jednotky Místo podnikání 

 ulice, č.p. Goethova stezka 6  ulice, č.p. Goethova stezka 6 

 obec Karlovy Vary  obec Karlovy Vary 

 PSČ, pošta 360 01  PSČ, pošta 360 01 
 

Údaje o organizaci Předmět podnikání 

 identifikační číslo 66362768  hlavní činnost sbírkotvorná a prezenta ční činnost v oblasti vytvarného um ění 20. 
a 22.století 

 právní forma příspěvková organizace  vedlejší činnost  

 zřizovatel Karlovarský kraj  CZ-NACE 925200 
 
 

Kontaktní údaje Razítko ú četní jednotky 

 telefon 353224387  

 fax 353224388  

 e-mail info@galeriekvary.cz  

 WWW stránky   

  
 

Osoba odpov ědná za účetnictví Statutární zástupce 

 Jenčová  Mgr. Jan Samec 

 Podpisový záznam osoby odpovědné za 
správnost údajů 

  Podpisový záznam statutárního orgánu  

 

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2012, 10h58m31s 
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A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona 
Skutečnosti nenastaly. 

 

 

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona 
Na základě Vyhlášky 435/2010 se  nerozlišují transfery podle poskytovatele, ale podle příjemce. Na rozdíl od roku 2010, kdy se dotace rozlišovaly  číslem účtu, se v roce 2011 účtovaly veškeré transfery  ze 
SR tak i ÚSC na účet 672 a rozlišovaly se pouze analyticky.  

 

 

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona 
 
Účetnictví je vedeno na základě právních předpisů platných pro území České republiky. Přiložená účetní závěrka je v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších změn a 
doplnění a dále vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení uvedeného zákona. Účetní metody a postupy vycházejí z českých účetních standardů pro příspěvkové organizace. 
Dle usnesení zřizovatele je účetnictví vedeno ve zjednodušeném rozsahu. 
1. Dlouhodobý a drobný hmotný a nehmotný majetek 
Majetek GU K. Vary je oceňován a veden v historických cenách, tj. pořizovací cena a náklady s jeho pořízením související v okamžiku uskutečnění účetního případu. Nelze.li samostatně ocenit 
jednotlivé složky majetku,provádí se ocenění souboru majetku vymezené účetními metodami. 
- Účtování o majetku 
užívané zkratky: DHM - dlouhodobý hmotný majetek 
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek 
DNM - dlouhodobý nehmotný majetek 
DDNM - drobný dlouhodobí nehmotný majetek 
Galerie umění stanovila tento způsob účtování materiálu, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: 
Majetek účtovaný do spotřeby: 
Účtová skupina 501. - spotřební materiál / účtován do N bez evidence/ 1,00 - 499,00 Kč 
- spotřební materiál / úč.do N veden v operativní evidenci/ 500,00 - 3000,00 Kč Zachycen na podrozvahovém účtu 
- DDHM /veden na majetkových účtech včetně.oprávek/ 3001,00 - 40000,00 Kč 
Účtová skupina 518 - nehmotný majetek účtovaný do nákladů bez evidence 1,00 - 999,00 Kč 
- nehm.maj. /účtován do nákladů a veden v oper.evidenci/ 1000,00 - 6999,00 Kč Zachycen na podrozvahovém účtu 
- DDNM /veden na majetkových účtech včetně oprávek/ 7000,00 - 60000,00 Kč 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: 
DHM - cena vyšší než 40000,00 Kč a doba použitelnosti více než rok 
DNH - cena vyšší než 60000,00 Kč a doba použitelnosti více než rok 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vstupuje do nákladů prostřednictvím odpisů. V Galerii umění je sestavován roční odpisový plán. Odepisování tohoto majetku je prováděno účetními odpisy 
rovnoměrně měsíčně. Jednotlivý majetek je zařazen do odpisových skupin, 
doba použitelnosti je stanovena tak, aby opotřebení odpovídalo reálné skutečnosti v GU. 
Kategorizace dlouhodobého majetku podle Českého účetního standardu č. 708 je pro PO platná až od roku 2013. Přesto jsme se snažili zařadit DM  dle tohoto předpisu. 
 - Účtování o zásobách 
Pořízení a spot řeba zboží na sklad ě 
Zbožím jsou v zařízení katalogy, plakáty a pohlednice , které jsou pořizovány jako dokumentace k hlavní výstavní činnosti . Vzhledem k nemožnosti vydání malého množství pro jeho velké 
finanční náklady jsou vyhotovována větší množství, která 
jsou následně dávána do prodeje. 
Zboží je v GU účtováno variantou A, tj. v průběhu účetního období se pořizovací ceny účtují na vrub účtů zboží se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Ke konci 
každého měsíce se sleduje prodej v prodejních cenách, který se účtuje ve prospěch účtů výnosů se souvztažným zápisem příjem pokladny. Úbytek zboží je pak zaúčtován do nákladů ve 
výrobních cenách se souvztažným zápisem účtu zboží. 
Nákupy úklidových a kancelářských potřeb se pořizují na základě okamžité potřeby, nejsou skladovány a neúčtuje se o nich jako o zásobách. 
- Časové rozlišení náklad ů a výnos ů, výdaj ů a příjmů, zálohové platby a dohadné položky 
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Naše organizace provádí časové rozlišení nákladů, výdajů a příjmů příštích období. K tomu využívá účty účtové skupiny 38. 
Náklady příštích období – účet 381 
Výnosy příštích období – účet 384: tyto účty slouží pro zachycení výdajů a příjmů, které budou náklady a výnosy v příštích obdobích. Zaúčtování na příslušný nákladový a výnosový účet 
se provede v tom účetním období, s nímž náklad a výnos časově a věcně souvisí 
Výdaje příštích období –účet 383: pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden 
Příjmy příštích období – účet 385: zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly inkasovány, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. 
Dohadné účty aktivní – účet 388::zde se účtují případné pohledávky, jejichž přesná výše není známa a provede se nejpravděpodobnější odhad 
Dohadné účty pasivní – účet 389 naše organizace časově rozlišuje na konci účetního období veškeré náklady tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 3 zákona. U energií vzhledem ke složitosti 
výpočtu dohadu je spotřeba stanovena ve výši záloh, které jsou stanoveny dle odběrů s ohledem na zdražení nebo zlevnění energií. 
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A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu ú čtů v knize podrozvahových ú čtů 
 

Číslo  Syntetický Období 

položky Název položky účet Běžné Minulé 

P.I. Majetek ú četní jednotky  467 923,73  395 474,34  

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 85 247,05  63 674,05  

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 382 676,68  331 800,29  

3. Ostatní majetek 903   

P.II. Odepsané pohledávky a závazky    

1. Odepsané pohledávky 911   

2. Odepsané závazky 912   

P.III. Podmín ěné pohledávky z d ůvodu užívání majetku jinou osobou    

1. Krátkodobé podmíněné 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 užívání 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 podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926   

P.IV. Další podmín ěné pohledávky a ostatní podmín ěná aktiva    

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931   

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

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933   

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934   

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU 941   

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům 943   

9. Krátkodobé podmíněné 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 řízení 947   

12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948   

13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949   

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951   

P.V. Podmín ěné závazky z d ůvodu užívání cizího majetku    

1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964   

5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965   
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6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966   

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967   

8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968   

P.VI. Další podmín ěné závazky a ostatní podmín ěná pasiva    

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

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974   

5. Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU 976   

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci 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 zajištění 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982   

11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983   

12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984   

13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985   

14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986   

P.VII. Vyrovnávací ú čty  467 923,73  395 474,34- 

1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 467 923,73  395 474,34- 

 

Okamžik sestavení (datum, čas):  13.02.2012, 10h58m31s  Podpisový záznam:   
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A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 
 

Položka   

Název Číslo Stav k 1.1. Stav k 

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 52 77642 128178 

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 35436 55379 

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 20994 38155 
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A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona 
 

Dle Dodatku č. 8 ke zřizovací listině Galerie umění Karlovy Vary, byl nově vymezen galerii nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele. 

 

 

 

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona 
 

Nejsou. 

 
 

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 
 

Skutečnosti nenastaly. 

 

 

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 
 

Fond je kryt. 

 

 



Licence: DF66 XCRGUPXA / PYA  (28032011 / 13012011) 

 

13.02.2012 10h58m31s Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o. strana 8/ 20 

 

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona 
Položka   

Název Účet Číslo Stav k 1.1. Stav k 

 

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 x  

 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek  2 x  

 z toho na: výzkum a vývoj  3 x  

  vzdělávání pracovníků  4 x  

  informatiku  5 x  

  individuální dotace na jmenovité akce  6 x  

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 x  

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 403) 8 x  

Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 x 191 000,00  

 z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 x  

 z toho na: výzkum a vývoj  11 x  

  vzdělávání pracovníků  12 x  

  informatiku  13 x  

  přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů 
evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele 

(z AÚ k účtu 671) 14 x  

  přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 15 x  

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) 16 x  

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17 x  

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 x 21 100,00  

Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) 19 x 10 611 441,00  

Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 x  

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů  21 x  

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu (účet 316) 22   

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu (účet 326) 24   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu (účet 326) 25   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 326) 26   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů (účet 326) 27   

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů (účet 326) 28   

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu (účet 316) 29   

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem (účet 316) 30   

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí (účet 316) 31   
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Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32   

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33   

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34   

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35   

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36   

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37   

Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38   

Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39   

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40   

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41   

Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42   

Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43   

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44   

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45   

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46   

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47   

Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253 a 312) 48   

 z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků (z účtů 253 a 312) 49   

  komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063) 50   

  ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253 a 312) 51   

 

Okamžik sestavení (datum, čas):  13.02.2012, 10h58m31s  Podpisový záznam:   Ivana Jenčová 
 

 

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. 
Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav 
položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. 

 

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni. 
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B.  
 

Položka   

Číslo Název Účet Stav k 1.1. Stav k 

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364   

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364   

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364   

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364   
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C.  
 

Položka  

Číslo Název Stav k 1.1. Stav k 

C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné   

C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné   

C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné   

C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné   

C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům   

C.6. Rozpočtované prostředky   
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D.1. Informace o individuálním referen čním množství mléka 
 

  
 

D.2. Informace o individuální produk ční kvót ě 
 

  
 

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv 
 

  
 

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech 
 

  
 

D.5. Počet jednotlivých v ěcí a soubor ů majetku nebo seznam tohoto majetku 
 

  
 

D.6. Celková vým ěra lesních pozemk ů s lesním porostem 
 

  
 

D.7. Výše ocen ění lesních porost ů 
 

 
 

D.8. Ocenění lesních porost ů jiným zp ůsobem 
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E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce 

 

                   Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč Číslo účtu  
(SU a AU) do 90 dnů 90 až 365 dnů nad 365 dnů poznámka 
 0 0 0  
     
     
     
     

                   Závazky po lhůtě splatnosti v Kč Číslo účtu  
(SU a AU) do 90 dnů 90 až 365 dnů nad 365 dnů poznámka 
 0 0 0  
     
     
     
     
 
 
 
 
Rezervní fond  – galerie obdržela v závěru roku dar  Česko- německého fondu budoucnosti na výstavu Sklo Sklu Sklem, která proběhne v roce 2012.
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E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce 

 Část vykázaného hospodářsko výsledku je úsporou provozních prostředků ve výši Kč 110.316,00 poskytnutých zřizovatelem na připojení EZS na pult Policie ČR. Jde o akci investičního charakteru a proto bude hrazena   
z Investičního fondu GU. 
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E.3. Doplňující informace k položkám p řehledu o pen ěžních tocích K položce 
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E.4. Doplňující informace k položkám p řehledu o zm ěnách vlastního kapitálu K položce 
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F. Doplňující informace k fond ům účetní jednotky 
 

 Fond kulturních a sociálních pot řeb 
 

Položka  

Číslo Název Stav k 

A.I. Počáteční stav fondu 149 819,58  

A.II. Tvorba fondu 47 856,80  

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

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

3. Peněžní a jiné dary určené do fondu  

A.III. Užití fondu 73 207,00  

1. Půjčky na bytové účely  

2. Stravování 43 480,00  

3. Rekreace 21 900,00  

4. Kultura, tělovýchova a sport 6 528,00  

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 1 299,00  

A.IV. Kone čný stav fondu 124 469,38  
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 Rezervní fond - p říspěvkové organizace z řizované územními samosprávnými celky a svazky obcí 
 

Položka  

Číslo Název Stav k 

D.I. Počáteční stav fondu 805 199,98  

D.II. Tvorba fondu 133 916,35  

1. Zlepšený výsledek hospodaření 23 916,35  

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie  

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  

4. Peněžní dary - účelové 110 000,00  

5. Peněžní dary - neúčelové  

6. Ostatní tvorba  

D.III. Čerpání fondu 60 000,00  

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  

2. Úhrada sankcí  

3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele  

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  

5. Ostatní čerpání 60 000,00  

D.IV. Konečný stav fondu 879 116,33  
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 Investi ční fond - p říspěvkové organizace z řizované územními samosprávnými celky a svazky obcí 
 

Položka  

Číslo Název Stav k 

F.I. Počáteční stav fondu 464 498,78  

F.II. Tvorba fondu 219 315,20  

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 219 315,20  

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.III. Čerpání fondu 603 319,00  

1. Financování investičních potřeb 603 319,00  

F.IV. Konečný stav fondu 80 494,98  
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G. Stavby 
 

  Období 

Číslo   Běžné  Minulé  

položky Název položky Brutto Korekce Netto  

 

G. Stavby 98 401 987,09  13 398 769,60  85 003 217,49  525 336,29  

G.1. Bytové domy a bytové jednotky     

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 97 990 837,62  13 272 180,15  84 718 657,47  234 452,27  

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky     

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení     

G.5. Jiné inženýrské sítě 316 180,02  31 620,00  284 560,02  290 884,02  

G.6. Ostatní stavby 94 969,45  94 969,45    

 

H. Pozemky 
 

  Období 

Číslo   Běžné  Minulé  

položky Název položky Brutto Korekce Netto  

 

H. Pozemky 5 237 869,00   5 237 869,00  5 237 869,00  

H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky     

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 225 789,00   225 789,00  225 789,00  

H.4. Zastavěná plocha 5 012 080,00   5 012 080,00  5 012 080,00  

H.5. Ostatní pozemky     

 

* Konec sestavy * 
  


