
Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

PŘÍLOHA
příspěvkové organizace z řizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018
IČO: 70995087
Název: Základní škola, Moravský Krumlov, Ivan čická 218, okres Znojmo, p říspěvková organizace 

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo ú četní jednotky Místo podnikání

ulice, č.p. Ivančická 218 ulice, č.p. Ivančická 218

obec Moravský Krumlov obec Moravský Krumlov

PSČ, pošta 672 01 PSČ, pošta 672 01

Údaje o organizaci Předmět podnikání

identifikační číslo 70995087 hlavní činnost Poskytování základního vzd ělání dětí

právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Stravování, pronájem

zřizovatel Město Moravský Krumlov CZ-NACE

Kontaktní údaje Razítko ú četní jednotky

telefon 515 322 443

fax

e-mail zs.mk.ivancicka@skolyjm.cz

WWW stránky

Osoba odpov ědná za účetnictví Statutární zástupce

Plocrová Hana (735 853 865) Mgr. Lenka Hoda ňová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2019, 16h40m29s
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno aktualizací vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č.563/1991 Sb. K 1.1.2012 došlo ke změnám v účtovém rozvrhu, v
roce 2018 je účtový rozvrh beze změn.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po
zařazení majetku do užívání). V případě pořízení staršího vybavení je nastavována doba životnosti individuálně. - v případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány pořizovací ceny
zřizovatele s dopočtem oprávek podle dob životnosti uvedené výše Účetní jednotka oceňuje majetek následujícím způsobem: - zásoby – v pořizovacích cenách - dlouhodobý majetek – pořizovací
cenou - drobný dlouhodobý hmotný majetek – pořizovací cenou od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč - drobný dlouhodobý nehmotný majetek – pořizovací cenou od 3.000,- Kč do 60.000,- Kč -
podrozvahová evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku – pořizovací cenou od 500,- Kč – 2.999,99 Kč Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti
dotací. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je přímo do hlavní či hospodářské činnosti. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.
(pozn. – toto je povinný údaj podle § 3 odst. 5 Vyhlášky). Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb, o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb. a Českými účetními
standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710.
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu ú čtů v knize podrozvahových ú čtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

P.I. Majetek a závazky ú četní jednotky 2 881 145,08 2 818 031,07 
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901   

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2 861 575,08 2 798 461,07 

3. Vyřazené pohledávky 905 19 570,00 19 570,00 

4. Vyřazené závazky 906   

5. Ostatní majetek 909   

P.II. Krátkodobé podmín ěné pohledávky z transfer ů a krátkodobé podmín ěné závazky z transfer ů  390 944,10 

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911   

2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912   

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913   

4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914   

5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915  390 944,10 

6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916   

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   
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 ze sdílených daní 939   

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941   

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942   

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze 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   

P.V. Dlouhodobé podmín ěné pohledávky z transfer ů a dlouhodobé podmín ěné závazky z transfer ů 13 645 206,00  
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952   
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu ú čtů v knize podrozvahových ú čtů

Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954   

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 13 645 206,00  

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956   

P.VI. Podmín ěné závazky z d ůvodu užívání cizího majetku   
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961   

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962   

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963   

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964   

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

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.VII. Další podmín ěné závazky   

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 z přijatého kolaterálu 975   

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976   

7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní 978   

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

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981   

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982   

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí 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 soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986   

P.VIII. Ostatní podmín ěná aktiva a ostatní podmín ěná pasiva a vyrovnávací ú čty   
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 16 526 351,08 3 208 975,17 
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ: 70995087, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 10. prosinec 2003, sp. zn. Pr 1304 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Město Moravský Krumlov

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Organizace nemá doplňující informace
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace nemá doplňující informace.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Zajištěno finanční krytí investičního fondu (SÚ 416)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Organizace nemá doplňující informace.
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jm ění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na po řízení dlouhodobého majetku"

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ 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 9 672,00 9 672,00 
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

D.1. Počet jednotlivých v ěcí a soubor ů majetku nebo seznam tohoto majetku

0.00 Organizace nemá doplňující informace.

D.2. Celková vým ěra lesních pozemk ů s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocen ění celkové vým ěry lesních pozemk ů s lesním porostem ve výši 57 K č/m2

0.00

D.4. Výměra lesních pozemk ů s lesním porostem ocen ěných jiným zp ůsobem

0.00

D.5. Výše ocen ění lesních pozemk ů s lesním porostem ocen ěných jiným zp ůsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocen ění vým ěry lesních pozemk ů s lesním porostem ocen ěných jiným zp ůsobem

0.00

D.7. Komentá ř k ocen ění lesních pozemk ů jiným zp ůsobem

0.00 Organizace nemá doplňující informace.
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce Doplňující informace Částka

C.I.3. 403 - Majetek financovaný z přijaté dotace EU OPVK: - zakoupeno v hodnotě 193.375,00 Kč 132 078,00 

D.III.32 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - přijatá účelová dotace UZ 13014 na projekt Bezplatná strava dětem ohroženým chudobou 77 007,00 

D.III.37 389 - Dohadné účty pasivní - odhad spotřeby energií (el. energie, voda, plyn) k 31.12.2018 + nevyfakturované potraviny 387 603,30 

B.II.17 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace z Úřadu práce za 11,12/2018 30 000,00 

B.II.32 388 - Dohadné účty aktivní - použití účelové dotace UZ 13014 a účelového provozního příspěvku od zřizovatele 119 318,85 

D.III.36 384 - Výnosy příštích období - účelové dotace od zřizovatele na rok 2019 + školné na rok 2019 76 889,35 
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce Doplňující informace Částka

B.IV.2. 672 - Výnosy z transferů - Rozpis přijatých významných dotací: 
- MŠMT – dotace na přímé náklady na vzdělávání 17.023.619,00 Kč 
- MŠMT – účelová dotace na Podporu výuky plavání v ZŠ 27.060,00 Kč
- dotace z Úřadu práce 150.060,- Kč 
- dotace zřizovatele – ke krytí provozních nákladů 3.604.000,00 Kč 
- účelová dotace od zřizovatele 112.634,00 Kč
- účelová dotace "Šablony" UZ 33063 = 89.220,52 Kč 
- účelová dotace na projekt Bezplatná strava dětem ohroženým chudobou = 26.743,50 Kč

21 033 337,02 
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

E.3. Doplňující informace k položkám p řehledu o pen ěžních tocích

K položce Doplňující informace Částka
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

E.4. Doplňující informace k položkám p řehledu o zm ěnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace Částka
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

F. Doplňující informace k fond ům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních pot řeb

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 68 489,18 

A.II. Tvorba fondu 252 356,04 
1. Základní příděl 252 356,04 

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.III. Čerpání fondu 235 067,00 
1. Půjčky na bytové účely  

2. Stravování 96 645,00 

3. Rekreace  

4. Kultura, tělovýchova a sport 117 247,00 

5. Sociální výpomoci a půjčky  

6. Poskytnuté peněžní dary 8 000,00 

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění  

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění  

9. Ostatní užití fondu 13 175,00 

A.IV. Kone čný stav fondu 85 778,22 
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

Rezervní fond - p říspěvkové organizace z řizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 164 643,01 

D.II. Tvorba fondu 34 113,92 
1. Zlepšený výsledek hospodaření 34 113,92 

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie  

3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  

4. Peněžní dary - účelové  

5. Peněžní dary - neúčelové  

6. Ostatní tvorba  

D.III. Čerpání fondu  
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  

2. Úhrada sankcí  

3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele  

4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  

5. Ostatní čerpání  

D.IV. Konečný stav fondu 198 756,93 
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Licence: D98S XCRGUPXA / PYA  (01012018 / 06022018)

Fond investic - p říspěvkové organizace z řizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka

Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 75 764,77 

F.II. Tvorba fondu 3 247 672,00 
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 747 672,00 

2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2 500 000,00 

3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů  

4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  

5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů  

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

7. Převody z rezervního fondu  

F.III. Čerpání fondu 987 020,00 
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s vyjímkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 196 020,00 

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 791 000,00 

4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost  

F.IV. Konečný stav fondu 2 336 416,77 
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G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu r ozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

G. Stavby 60 583 946,73 15 916 592,07 44 667 354,66 45 372 486,66 

G.1. Bytové domy a bytové jednotky     

G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu     

G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 57 507 281,23 14 583 093,92 42 924 187,31 43 594 879,31 

G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 336 696,00 146 446,35 190 249,65 193 237,65 

G.5. Jiné inženýrské sítě 537 798,00 325 522,74 212 275,26 221 131,26 

G.6. Ostatní stavby 2 202 171,50 861 529,06 1 340 642,44 1 363 238,44 

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo BĚŽNÉ MINULÉ

položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO

H. Pozemky 73 915,00  73 915,00 73 915,00 
H.1. Stavební pozemky     

H.2. Lesní pozemky     

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky     

H.4. Zastavěná plocha     

H.5. Ostatní pozemky 73 915,00  73 915,00 73 915,00 
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I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z p řecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

I. Náklady z p řecenění reálnou hodnotou   
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou   

J. Dopl ňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z p řecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

J. Výnosy z p řecenění reálnou hodnotou   
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64   

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou   

* Konec sestavy *
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