
pŘ-í r,orr-a
pŘíspĚvxovÉ oReRNrzecn

Mateřská škola, MaIé Svatoňovice
příspěvková organizace, výchova dŤli_

L1-. listopadu 259, Malé Svatoňovice
Ičo ?0985456
k 37.!2.2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

A.4. Informace pod}e § 8 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize pod rozvahových účtů

l---------l---------------------l----l----------------l
ičirtoi l | období l

l I Název položky l SU l--------------l--------------l
|poioŽky|||BěŽnélMinuiél
l---------l--------l----l--------------l--------------l
i p. t. iuajeteti účetni jednotky l l 399680,291 366904,02|

l 
_--_----_; --:-------_- --------- | 

---- | 
-------------- l -------------- l

i r. iliný aronnli dlouhodobý nehmotný rnajetek l 9011 6990.00| 6990,00|

l---------|--------------,---,--,---l----l--------------l--------------l
| Z.|nrobný dlouhodobý hnrotný rrajetek l 9021 392690.291 359914.02I

l---------l--------l----1-1--------------l
r l.ivyřazené pohledávky l 9051 0,001 0,00|

l---------|--------l----|--------------l--------------l
i a.ivyřazené závazky l 9061 0,001 0,00l

l---------l|----l--------------l--------------|
i s.iortutní majetek | 9091 0,001 0,00l

l---------l--------l----1-1--------------l
i p. It. it<rátroo.podnr.poh}.z transferů a krátkod.podrn.záv.z transferů| 1 0,00l 0,00l

I---------l--------l----1-1--------------l
i r.irráttodol.podm.pohl.z předfinancováni transferů | 911l 0.00| 0,00l

l---------l----*--l----1-1--------------i
| 2.jr.átkodob.podm.záv.z předfinancování transferů l 9121 0.001 0.00l

l---------l--------l----l--------------|--------------l
| 3. |Krátkodob.podm.pohl.ze zahr.transferů l 9131 0.001 0,00l

l---------l--------l----l-|--------------l
i n. lKrátkodob.podn.záv.ze zahr.transferů l 9141 0,001 0,00l

l---------|---------------------|----l--------------l--------------l
i s. iortrtní krátkodob.podxr.pohl.z transferů l 9i5l 0.001 0,00|

l--------|--------l----|--------------l--------------l
i o.iort.tní krátkodob.podnr.záv.z transferů l 9161 0.00| 0,00|

l--------l--------|----l--------------l--------------l
i p. rir. ipoo*iněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou I l 0.001 0,00|

l---------l--------l----|--------------l--------------l
i r. ii<rátloo.poún.pohl.z důvodu úpiat.uživáni maj.jinou osobou l 92ll 0,00l 0,00|

1---------|--------l----|--------------l--------------l
| 2.inloulrod.podnr.poh}.z důvodu úplai.užívání maj.jinou osobou 1 9221 0.001 0,00l

l---------l--------l----l--------------|--------------l
i l.ixráttoooné podrrriněné pohledávky z důvodu uživání majetku l i l l

i ijinou osobou na záklabě smlouvý o výpůjčce l 9231 0.001 0.00|

|---------l--------l----1-1--------------i
i l. inlouhodobé podrrriněné pohledávky z důvodu užívání majetku I l l l

l ljinou osobou na záklabě smlouvý o výpůjčce | 9241 0.001 0.00I

l---------l--------|----|-l--------------l
i i.irráttoooné podrrríněné pohledávky z důvodu užívání majetku I l l l

I ljinou osobo'u z iinýcrr'o,iroo,i l 9251 0.001 0.00l

l---------|----*--I----l--------------|--------------l
i o.iDlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uživáni rrrajetku I l l l

i ijinou osoboi , 1inýri'owoa,i 1 926| 0.001 0.00l

l---------||----|--------------l--------------l
l P. IV. |Další podminěné pohiedávky l | 0,001 0,00l

l---------l--------l----l-|--------------|



l---------l--------l----l-----------------------------|
ičirtoi l l období l

l 1 Název položky 1 SU l--------------|--------------l
|položkyl 1 | Běžné | Minulé l
|---------|--------l----l--------------|--------------l
i i.inrátkod.podmín, poh1, ze smluv o prodeji dlouhodob. majetku l 931| 0.00i 0,00|

|---------l--------|----l--------------i--------------l
1 2.illouhod.podmín. pohl. ze smluv o prodeji dlouhodob. majetku l 9321 0.001 0,00l

l---------|l----l--------------l--------------1
i l.ixráttoooné podníněné pohledávky z jiných smluv | 9331 0.001 0,00l

|---------l--------l----l--------------l--------------l
i q.inlouhodobé podrníněné polrledávky z jiných srniuv l 9341 0.001 0.00l

|---------l-------------|----l--------------l--------------|
i l.ir,áttoOoné podmíněné pohledávky ze sdíIených dani l 939| 0,001 0,00l

i O. lllouhodobé podmíněné pohtedávky ze sdílených daní l 9411 0,001 0,00l

l---------l------------i----I*-------------l--------------1
i r.lxráttoooré podmíněné pohledávky ze vztahu k jinlfur zdrojum | 9421 0,00| 0,00l

|---------l|----i--------------i--------------l
i g. inlouhodobé podminěné pohledávky ze vztahu k jinlirn zdrojun l 9431 0.001 0,00l

|---------l--------l----1-1--------------l
i g,ixráttoooné podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění1 941l 0.00| 0,00l

l---------l--------l----|--------------l--------------l
i ro.inlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijalých zajištěnil 945l 0.00| 0,00l

|---------l|----l--------------|--------------|
i ir.jrráttoa.poorn,pohl.ze soud.sporů, spr,řízeni a jiných řizelrí l 941l 0.00l 0,00l

|---------l--------l----l--------------|--------------|
l 12.|Dlouhod.podm.pohl.ze soud.sporů, spr,řizení a jiných řizeni | 948I 0.00l 0,00l

|---------l--------l----1-1--------------|
i p. v. inlouhodobé podn.pohl.z transf.a dlouhodob.podrn.záv.z transf. l | 0,00l 0,00l

|---------t--------l----1-1--------------|
i r. illouhodobé podm.pohledávky z předfinanc.transf. l 95il 0,001 0,00l

|---------l--------l----l--------------|--------------l
| z.illouhodobé podm.závazky z předfinancování lransf, l 9521 0.001 0,00l

|---------l--------l----l--------------l--------------|
i :.inlouhodobé podm.pohledávky ze zahraničnich transf. | 953| 0.001 0,00l

l---------l---*----l----l--------------|--------------l
i l. inlouhodobé podrn.závazky ze zahraničních transf. l 9541 0.001 0,00l

l---------|------------|----l--------------l--------------l
i s.iortutní d]ouhodobé podmíněné pohledávky z transf. l 9551 0.001 0,00l

l---------|------------|----l--------------i--------------l
i e,iort.tni d}ouhodobé podniněné závazky z transf. l 9561 0.001 0,00l

l*--------l--------l----|-1--------------l
i ,. vr. ipooníněné závazky z důvodu užíváni ciziho rnajetku l 1 0,001 0,00l

l---------l--------l----|-1--------------l
i i.irráttoooné podniněné zá,lazky z operativnílro }easingu l 9611 0.001 0,00|

l---------||----l--------------l--------------l
| Z.iltouhodobé podminěné závazky z operativniho }easingu 1 9621 0,001 0,00|

l---------|------------|----|----------*---l--------------l
i l.ixráttoooné podmíněné závazky z finančního leasingu l 9631 0,001 0,00l

1---------l--------|----|--------------l--------------l
i l. intouhodobé podrrríněné závazky z finančního leasingu t 9641 0.001 0,00l

l---------l--------l----l--------------l--------------l
i s.irrátroaono podrníněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku| l l l

i i* základě !*iouuy o výpůjčóe l 9691 0,001 0,00l

l---------|---------------------|----l--------------|--------------|
i e. intoulrodobé podrníněné závazky z důvodu užívání cizího majetku| | l l

i i* základě i*rouuy o výpůjčóe l 9661 0,001 0,00l

l---------|--------|----|--------------|--------------l
i r,ixráttooolé podmíněné závazky z důvodu úLuáni cizího majetkul l I I

l lnebo jeho pi;;;;ii ; jiných'důvodů l 96]1 0.001 0.00l



l---------l--------l----l----------------l l 1 Období l

l ČísLo l "| l crT l _----------_-- | ------_--_---- |

l I Nazev pOiOZKy l Ju l I

|poloŽkyl'---'l||BěŽné|Minulél1---------l--------l----1-1--------------l
l---------l--------l----l--------------I--------------l
l B.|Dlouhodobé podmíněné zálazky z důvodu užíváni cíziho majetku| | l l

i inebo jeho pi;;i ;Jinýón'o,iuoo,i l 9681 0.001 0,00l

l---------|------------|----|--------------l--------------l
i p. vlr. ilatSí poOrrríněné závazky l l 0,001 0,00l

i---------l--------l----l--------------i--------------l
| 1. lKlátkodob.p0drn.závazky ze smluv o pořizení dlouhodob.rnaj. i 9]1l 0.00| 0,00l

l---------|--------l----|--------------l--------------l
| 2.1Dloulrodob.podrn.závazky ze smluv o pořizeni dlouhodob.naj , | 9121 0,001 0,00l

1---------l--------l----|-l--------------l
i i.inráttoooné podmíněné závazky z jiných smluv 1 9731 0.001 0,00l

l---------l--------l----|--------------l--------------l
i l.inlouhodobé podrriněné závazky z jinýclr smluv l 9j4l 0.001 0.00l

|---------l--------l----1-1--------------|
i s.ix.áttooolé podrníněné závazky z přijatého kolateriáIu l 9l5l 0,001 0,00l

|---------l--------l----1-1--------------l
l 6. lDlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolateriálu l 9761 0,001 0,00l

l---------|--------l----l--------------|--------------l
|].lKrátkodobépodininěnézávazkyvyptývajÍcízprávnich.předpisůlllI
i ii oursi einirostl moci zákonódáiirOl výronne nebo souOní l 9781 0.001 0,00l

|---------l--------|----l-------------|-------------|
l s.|Dlouhodobé podrníněné závazky vyplývajicí z právnich.předpisů| i l l

l la další činnásii moci zákonóoainol výlonné nebo soudní l 9]9l 0,001 0,00l

l---------l--------|----1-1--------------l
l 9.|Krátkodobé podmíněné závazky z poskylnutých garancí jednor. I 9B1l 0,00l 0,00l

l 10.1Dlou}rodobé podrrriněné závazky z poskytnutých garanci jednor. l 9B2l 0,00| 0,00l

l---------l--------l----|-|-------------l
l 1l.|Krátkodobé podrniněné závazky z poskytnutých qarancí ostat. l 9831 0,00l 0,00l

l---------l-------l----|--------------l--------------l
| jz.|Dlouhodobé podminěné závazky z poskytnutýcii garancí os|at. l 9B4t 0,001 0,00l

1---------l--------|----I--------------l--------------l
l 13.IKrátkodob.podn.záv. ze soud.sporů,správ.řiz. a jiných řízení| 985l 0,00| 0,00l

|---------l--------l----|-l--------------i
l 14. iDlouhodob.podm.záv. ze soud.sporů,správ.Ťíz. a jiných řízeníI 986l 0,00l 0,00l

l P.vlIT. |Vyrovnávací účty l l 0,001 0,00l

l---------l--------l----l--------------l--------------l
i r.iortrtní krátkodobá poůníněná aktiva 1 991| 0,001 0,00l

l---------l--------l----|-1--------------l
| 2.10statní dlouhodobá podnríněná aktiva | 99?1 0,001 0,00l

l---------l--------l----|-l--------------l
l 3. |Ostatní krátkodobá podrriíněná pasiva | 9931 0,001 0,00l

l---------l--------l----l--------------l--------------|
| 4 . l 0statní dlouhodobá podrniněná pasiva l 994 l 0,00 l 0,00 l

l---------l--------l----|--------------l--------------l
l 5.|Vyrovnávaci účet k podrozvahovlrn účtuur l 9991 399680,291 366904,02|

l---------i--------l----l--------------|--------------|
l____________--------------i
i Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího 0dpovidá 

]

účetni jednotky: za údaje:

Telefon:



Př j- ]-ot-ra řrůrfi*t- 
Pří Lo}ra_

Mateřská škola,. Úa]-é Svatoňovice
přispěvková organizace, výchova dětí

[l-. listopadu 259, Malé Svatoňovice
Ičo zoggslss
sestavená k
3I.12.2018

B.1. Infoflnace podle §66 odst. 6 (text)

B.2. Inf,otnace podle §66 odst. 8 (text)

B.3. Infotnace podle §68 odst. 3 (ěíslo a text)

Text
Převod nemovitostí nebyl uskutečněn,

Krati fondu investic je zajištěno.

ěísto Text
0.00 Skutečnost nenastala-



Pří]_ohra_ č-5 Přj-]_okra,
ZAKLADNI

Mateřská škola, Malé Svatoňovice
příspěvková organizaceI výchova dŤ!í_

7'7-. Iistopadu 259, I,lŤte 
rro!t:xtť'",

sestavená k
37.I2.2018

C. DopJ.ňující. infolaace k položkán rozvahy ]'9.I.1, ilrění úěetní jedrrotky"

" 
j,c.t.3. rransfery na pořízeuí dtorrhodobébo najetku"

úcnnrí oBDoBí

číslo Název BĚžŇ Mllnr,É

C.1. Zvýšeni stavu transferů na pořizeni dlouhod,
majetku za béžné účetní ond-oni 0,00 0,00

C.2. Snižení stavu transferů na pořízení dlouhod,
majetku ve věcné a óasové s'ouvislosti 4028.00 4028,00



Př5__]-okra č-5 P-Ťíf-ohra_
Fond ku].turních a sociáJ.ních potřeb

ZAKí,ADNI
Mateřská škola, Malé Svatoňovice

příspěvková organizaceI výchova dŤ!í^
L1-. listopadu 259, Maloé 

rSvatoňovice
sestavená k
3I.L2.2018

(v Kč}

F.Doplňujíc,í infornace k fondrim úěetní jednotky

číslo Název

A.I. Poěáteění stav fondu k 1.1.

A.II. Tvorba fondu
1. Základní příděr
á. splátrý p"ůjček na bytové účely poskytnutých do konce.roku 1992

3. Náhrady sr.óa a pojištná plněni od pojišťovny vztahu;íci
se k majetku pořízenému z fondu

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu

A.II1. Čerpárú fondu
1. Půjóky na bytové účety
2. Stravování
3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociálni výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžni dary
7. Útraóa přispěvt<u na penzílní připolištěni
8: úhrada'earti pojistného na soukromé životni pojištěni
9. Ostatni užiti fondu

A.IV. Koneěný stav fondu

BĚžt{É úč.oso.

45801_. 6B

4209B.00
42098.00

0.00

0.00
0.00
0.00

37825.00
0.00

9870.00
0.00

10555.00
0.00

3000.00
14400.00

0.00
0.00

50074.6B



Pří]-ohra_ č-5 PŤi-]-otra_
Rezerwní fond

pŘíspřrmovÉ oRGA}tIzAcE zŘrzorraxÉ úznoúu--sarcipúwhc cEIfiY A svAuKY oBcÍ
Mateřská škola, Malé §vatoňovíce

příspěvková organi_zaceI výchova děti
tl. tistopadu 259, Mq_lé Svatoňovice

Ičo 70985456
sestavená k
3L.t2.20L8

(v Kč)

F.Doplňu jl-c,í informace k fondům úěetní jednotky

čísto Název

D.I.

D.II.

počáteční stav fondu

Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodařeni

'. 
tlespotřónované dotace z rozpočLu Evropské unie

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžni dary - účelové
5. Peněžni dary * neúčelové
6. Ostatni t,vorba

BĚžMÉ úč.oso.

338416.57

162310.33
157310.33

0.00
0.00
0.00

5000.00
0.00

5000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5000.00

495126.90

D. III. Čerpáni fondu
1. Úirráaa zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí
3. Posileni investičního fondu se souhlasern zřizovatele
i'. tusáuo překlenuti dočasného nesouladu nezi výnosy a náklady
5. Ostatní čerpání

D.IV. Konečný stav fondu



Pří_]_otla_ č-5 Příf-otra_
Fond investic

pŘíspĚwovÉ oRGAt{IzAcE zŘrzovlnÉ úznnfin sAlosPRÁ\I§Ítfi cELKl A s\rAzKÍ oBcI
Mateřská škola, Malé Svatoňovice

příspěvková organizace, výchova dŤ!i_
tl. tistopadu 259, 

tt." rro!ŤJo,t7'",
sestavená k
3I.t2.201B

(v Kč}

F.Doplňu jíc'í infomace k fondům úěetní jednotky

číslo Název

F.I. Poěáteění stav fondu k 1.1,

F.II. Tvorba fondu
x. ře výši odpisů dlouhodobého nehrnot,ného a hrnotného maj.

2, Investični dotace z rozpoóťu zřizovatele
a. Investióní příspěvky ze státnich fondů
l. v" výši výnbstr 

"z próoeje svěřeného dlouhodobého hmotného majet,ku

5. Dary a přlspěvky od jiných subjektů
á. v. irýsi'"v"ir,: i proáeió majetÉu ve vlastnictvi pŤispěvkové organizace
1. Převody z rezelvniho fondu

F.III. Čerpání foadu
1. Fináncováni investičních potřeb
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zŤízovatele
4. Posileni zaroj,: určených k financováni údržby a oprav majetku

l'.nr. Konečrrý stav fondu

BĚžŇ úč.ono.

329936.00

5124 9. 00
5124 9 . 00

0. 00
0.00
0. 00
0.00
0. 00
0.00

0. 00
0.00
0.00
0.00
0.00

38llB5.00



PŤi_]-ohra_ č _ 5
§tavby.

ZAKIÁDNI
Mateřská škola, Malé §vatoňovice

příspěvková organizaceI výchova dětí
t'l-. listopadu 259, Malé Svatoňovice

Ičo rogeslss
sestavená k
37.L2.2018

(v Kč}

BRI'TTo
3474790.00

0. 00
3474790.00

0.00
0.00
0.00
0. 00

Příf-okra_

BEZNE UCEINI OBDOBI
KoREKcE

1524589. 00
0 .00

1524589.00
0.00
0.00
0.00
0. 00

}tElTo
195020]-.00

0. 00
1950201.00

0.00
0.00
0.00
0. 00

}fi}nnÉ
oBDoBÍ
19953?4.00

0 .00
1995374.00

0.00
0. 00
0.00
0. 00

čí.sto Název
G. Stavby
G.1. Bytové domy a byťové jednotky
G.2. Budovy pro stužby obyvatelstvu
G.3. Jiné ňeLytové domy a nebytové jednotky
G.4. Komunikace a veřejné osvětleni
G.5. Jiné inženýrské sit,ě
G.6. Ostatni stavby



čí.sto §ázev
H. Pozenky
H.1. Stavebni pozemky
H.2. Lesni pozemky
H.3. Zahrady, pastviny,louky, rybníky
H.4. Zastavěná plocha
H.5. Ostatni pozemky

Přj*.]-okra- č - 5
Pozemlcy,
zAKtÁDNI

Mateřská škola, Malé Svatoňovice
přispěvková organizace| výchova dětí

[l. listopadu 259, Malé Svatoňovice
Ičo ?0985456
sestavená k
31,.12.20lB

P r f- -L On-a-

(v Kč)

BĚž§É ú&nsí oBDoBí
BRUTTO KOREKCE NETTO

556i9. B0 0.00 55679.80
0.00 0.00 0. 00
0.00 0.00 0.00

38694.02 0.00 38694.02
16985.78 0.00 16985. ]B

0.00 0.00 0.00

l,1INt'',É
oBDoBÍ

55679.80
0.00
0. 00

38694.02
169B5. ?8

0.00


