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81řmlsko

Oíganizacinenlznáíminíoíínacao1ejknzíušení.

Zakázka

Akce

Akluálm

( zaokr. na setlny, zobt. v seílnách )
A.4. Imormacíi podle i7 odst 5 zákona o stavu úňtu v kníze podíozvahov%h účhí

'i?I

A.;1. Imoímace podle ě 7 odal. 4 zákona (TaT)

l

A.3. Infotmar:e podle § 7 odst 6 zákona (TEXT)

Účehíl %sdnoh prováíll odepísovánl na základíí odpmového plánu schváleného zFůovakelam píoslíednk.híkn íovnoí

12.aouh.podm.pohl. ze soudnbh spoíů,spíávA.
P.V.(>.podmpohl.z íans.a dl.podríízáv.z ííansl.
LDouh.podmpohl. z předllnancovánl kanalerri
2.Douh.podínzávazky z pTeffllnancovánl kíansleíŮ
3.Dlouh.podm.poNsdávky ze zahían. !íanslaí«i
4.Dlouh.podm.závazky ze zahíaničnk.h ďhnslaíu
5.Oslahil óuh.podmněné pohledávky z Ýíansler(i
6.0ílnl dkiuh.podmhěné závazky z ďansleíŮ
P.Vl.Fbokn závazky z důvodu užkánlcizčo male&u
í .Kíáík. podm závazky z opera*íitío leasigu
2j>ouh. podín závazky z opeíaíivntío baslngu
3.Kíá&. podm závazky z íinančrího leasingu
4.Thouh. podn'í závazky :! íinančnio laaslngu
5.Kí.podm.záv. z dm.už.cžho íml. na zWsíd.
6.[X.podmzáv. z dŮv.už.c&ho mal. na zákl.sm.
7.Kí.pím.záv. z d(w.už.czho íml.nabo přavz«í
8.Dl.podmzáv. z dh.už.cžho mal.nebo p?avz«l
P.VllDalšlpodmhšnézávazm
í .Králk.podíízáv. ze smuv o po}. dbuh. ííajeíhi
2.(Jouh.podmzáv. ze srrluv o po}. dlouh. ímQku
3.Kíálkodobé podmnšné závazky z l)iých smuv
4.Douhodobé podmněné závazky z Ilných smuv
S.Kíá*. podm závazky z p}ilalého kobbrálu
6.Rouh. podm závazky z přllaíého kolaieíálu
7.Kíáík. podínzávazky vypl. z píávnk.h p}edplsů
8j:íouh. podmzávazky vypl. z píávnkih p}edpmů

?

sĚžxe

1
PlMalglak a závazky účelnl %dnolky
í .Jiný díobný dkíuhodobý netum!ný majilek
2.Jiný díobný óuhodobý hríúíný úleíek
3.Vyíazené pohledávky
4.Výazané závazky
5.Osmlnl mpíak
P.ll.Kí.podm.pohl.z kam.a kí.pcíinizáv.z líansl.
tKíáí.podírípohl. z pledlinancovárúkíansletu
2.Kíám.podmzávazky z pledkínancovánlhansleíů
3.Kíám.podmpohkKlávky zs zahían. Ýíanslan;
4.KíáUt.podnszávazky ze zahíaničních bansleru
5.Osíab'il kíálk.podmněné pohledávky z kíanaleí«i
8.Osíah'iíkíálk.podííWríě závazky z líansleíů
P.lll.Pbdm.pohl. z ckníodu uikíánl ml.pnou osobou
í .Kráík.podnpohl. z d(iv.úplaí.už&ání jinou os.
2j:íouh.podíítpůhl. ž om.úpmtužíwáníjnou os.
3.Kr.podm.pohLz dm.užk.mal.jnou os.na z.sm.
4.[J.podnpohl.z dŮv.užkí.ma).jinou os.na z.sm.
5.Kí.podm.pohl.z dm.už. ímj.iinou os.z iln.dh.
6.Dl.podmpohl.z dm.uL rml.jlnou os.z Lýn.dliv.
P.M.DMlpodmipohkťávky
í .Kí.podm.pohl.ze smuv o píodell dlouh. m%Uíu
2.Dl.podmpohl.ze smuv o prodefl dkíuh. n'mleíku
3.Kráíkodobé podínhéné pohísdávky z jiných gmuv
4.Douhodobé podríínšné pohledávky z jiných smíuv
5.Kíá*odobé podm pohledávky za sdbnýc h danl
6.[Jouhodobé podm. pohledávky ze sdbných danI
7.Kíám. podm pohl. :zo vzíahu k Ilnýmzdíolum
8.Dkíuh. podm pohl. ze vzfflhu k iiným zdíojŮm
9.Kíáík. podm.í)híady pohladávíík z přil.zalmíění
í0.Douh.podm.úhía$ pohmdávek z pi.zajlšíěnl
í í .Kráík.podm.pohl. ze soudrích spoí(i4píáv.}&.

o
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976
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1
B.2.ln{oímmca podla §66 odsl. íl (TaT)

r

1

l
B.3.lmorma«ie podle § 68 odsí. 3(člSL0 A T?)

r

sesíavená k 31.l2.Xii8
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HodnOía
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Název pokížky

C. í .ZvýLsíavu {íarsí.na poí.dl.ííml.za ííěžné úč.ííb
C.2.Sn& .tlavu hansf.na po}.dl.íííaj.víí vmííé aouv.
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s*smená k 3tl2.20l8

Výpiavariar% : 4.a 2018

gestavená k 3tl2.2m8

Výpocal 22.ůí.20'l9
Zakázka

Sťedisko

Akí.e

Výpisvarianty:4.Q20'ffl

Aklílálm

Výpoceí 22.0í.20l9
Zakázka

Sííedisko

Aks

l zaokr. na setlny, zobr. v setlnách )

F.a Doplňullcl Inlormace k íondíím účelnl ladnotky - Pond kulluínlí:h a sociálních potteb

A.l.%čáhičnlsíav íonduk i.í.
A.ffi.Tvoíba íondu

A.».í.Základní píklěl
Ajl.2.8plálky p(ijček na byl.ú5eý posk. do í. í 992
A.{.3.Náhl&dy škod a pOj.91n.Od 9(il.k maj.ž IOndu
Ajl.4.F%nMnl a Ilné dary uíčené do íondu

lOí 932,28
92 752,72
92 752,72

A.í.5.Oaíaínlffioíaíondu

Ajllčeípánlíondu

r

Název pobŽky

D.lPbčálecnlsíav íoríju k í.í.

I 4íí 472,í0

D.ll.í .Zlepšený výsledek hospodalenl
D. Il.2.Nespoííebované domce z íozp. EsríqsW. unki
D.ll.3.Nespolřebované dohice z mzínáíodnkih smuv
D.ll.4.PanMnldary - Účebvé
D.ll.5.Peněžnldary - neúčelové
D.ll.6.Oslatnllvoíba

sg aao,oo

D.llkča@ánlíondu
D.llll.(híadazhoíšsnéhovýsledkuhospoda%nl

A.Hl.3.Fíekíehce

D.lll.2.L»iíada sankcí

A.íl.4.KUhura. ThbVýChoVa a Sp0n
AJk5.Soclálnlvýpomoci apůjcky
A.}I.8.Poskyínuíé pentžnldary

D.lll.3.Posíenlíondu h'vesík. se souhl. z}mov.

A.»l.7.líada p}íspíku na panz:I připopšíénl
A.U8.Chíada čása pojsWho na souk. zhr.po.

D.u.Koíiečnýslav{ondu

14138,08
14 i38,08

D.lll4.čas.p}ekl.doč.nesoumdu níezl výnosy a nákl
D.lll.5.€)staínl ceípánl

A.U9.Ostiinlužilí!ordu

AjV.Koíígáný &!&V íOrldU

Stavk3í.í2.2ůí8

D.ll.Tvaíba {ondu

sg goo,oo

A.ll. í .Půf.ky na by lové účely
Ajll.2.8ííavovánl

AkluáW

l zaokr. na saílny, zobr. v setiná:h )

P.c Doplňullcí Informaca k londům účelnl lednotky - %zetvní fond
Síavk3tj2.20j8

I

Název položky

22.1.2019
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AkíuákiÍ

Akce

Výpoceí 22.(Il.2ůí9

Výpiavarianty : 4.Q 2018
Sffeáko

Zakázka

Aktuálnl

Akce

l zaokr. na setlny, zobr. v setlnách )
G. - H. S}avby, Pozemky

( zaokr. na sellny, zobr. v setlnách )
1. Doplňulícl Inlormace k položce ,,A.ll.4. Náklady z pteceněnl íeálnou hodnoíouaa výkazu xlsku a ztrály

Název pokižky

G.Síavby

OBDOBI
eĚžxÉ

BFIITŤO KOREKCE NETTO

umuc

73 859.1)0

73 859,00

73 659,00

73659.ů0

73 ssa,oo

73 659,00

ť3.l.Ely{ovédorry abyíovéiednoíky
G.2.Bixlovy Píó služby obyvaíelstvu
G.3jiná nebyíové domy a nebykivé lainoíky
G.4.Koríunlkace a veteííé osvííUenl

G.5Jlné Inženýíská she
G.8.Osíaínlsmvby
H.Pozemky
H.í.Sbavabnlpozemty
H2.Lesnípozeí$
H.3.Zahíady, paslviny, louky, rybnky
H.4.Zasmvěná pbcha
í-í.5.osminípozemíy

r

Název položky

I.Náklady z pleceránl íeálnou hoílnolou
1. í .Nákl.z p}ecen. íeál.hodn.rnal.k prodejl dle §64
L2.Osíaínl náklady z přeceněnl íeálnou hodnoíou

l

ÚČm

T

'Ó?sDOEll
e?žx?

viwuc?

l

nqleleui
luezl4ad
ííu alep4@

l

lílí0)Ilaíl

níl3elíiui
luhqyíd

*-l

t:-l

ž-I

l-}

Illí)Nl{IC}

»u e{ep4@

ž-l

níllelgíu
luezl4od

íiu o!eíMA

€-l

wu a{ep4@

91

91

*l

€l

H

í}0110)l

»01@«iůd

uíanHe)

e

o*

KL

»-l

el

Á

l Á-l

)IQffil

- Aílzyqsz
lu{o4eh
ůlšl9í)Ie

ť

e

L

9

g

*

Aíino1uis
@1p íyielwiu
ahozyíd

lus@uoqn »ou

)uelyqwz )oH

Ql

!unmKl

íuwu*»

wwJ!š

lsehsp'Kl

óQlluQehííís

*lsptimpwiwz

noloupoíl nou1yei lu@ueí)d z Asou5hlm!80'Z'r
y% e1p lepoid y'lau'u'lWal ':M1)d z Asou4A' Vr
noioupoil nou1yei lu@uaoe)d z Asou4@'(

l

nqie}wui lu*zl4od wu '1o1guů e4ep4@

í@u{e*eh

nyielwui luezl4od wu
luelosJa elwp44

lsoudns*op m Aqiwíd

Il

- A)aqm

:lllólA

Ol@!9'91Aa

:lllOlA

:lllů}Á

Mlul8WA

wu elwp44

lsoudmsop e:i ÁQl%

Lk

Ol

81

íy)$ui
luezl4od

i-l

í

ml»elwui
lueq4od

illlOlA

e1*)waa(mz 1u@u1d u AqiJd !VIJ

W

Iž

žZ

€Z

IZ

9?!

9t

12

R

sz

€:

í

z

Bl*JMlžn
íunq

:lTINIW 3N7:19 leH,

N!ulllA

Ahno1w
ni)*Joid iinJa

nl)i@4oid iíezyH

- AHzyílez
qulo4ah

l

?zo?od hazw

Al(Illž W n)s1z nnHp ,,noioupoq noulyei luqueoe4a ž aeou64 7'1Ha aolo1od N eowuuolul loilnvidoa 'r

@Ill9í)iAa

l uavu1ies h aiqoz oííulses gu anlosz )
eíwpo iupwixyz

iuivnuv

íílůlííeš OJ9uiOlílííůl W @íppíleJ?A Im@ÁOuuĚd upm?LOJd O eaíiuiJalu! !Olintlld(Kl

91'?l91?l

» WuOD!d - 9'9 @u«»ljM <<

aliffiZ

oxsipew

91W OaÝi : A}um1ysíhsl44
glOž?l'U: N quehsseg

910č'Zlle N quehsses
eíoz'í'»

emív

610ž'k0?Z íeqod4p

'?9N : 91
*uAp51 Aq;n?íi @4a1uílaei

6kOž'k?ž
gl'91Sn

» BQOI!d - 9a9 alól!!d «

€ůťJ9L'JOO i Ql
*uApx Aqvnis *ííoíuííoeí

Techrilcké služby Kdyně
IČ :00575003

LisíČ.l7

>> Příloha č.5 - Pfiloha <<
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