Příloha é. 5

Příloha č. 5 k vyhlášce 6. 410/2009 Sb.
Příloha

ZÁKLADNÍ
1vU<'S-l;IVÍodrá hvězda" Kdyně, Namésti 136, 345~06"Kdynó,-ícTo0574368
sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
; okamžik sestavení:

A.1. llnformace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Organizaci není známa informace o jejím zrušení

A.2. llnformace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Organizace dodržuje stanovení položek daně zvláštním předpisem

A.3. l Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu

iVIcsSsS.ó !f"<^nistředisko1
"itlODRÁ ; lyi^A" Kdyně |
Nan'e:.!! -!^, ,.'4^06
IČO' G0574áC6

Příloha č. 5

Příloha
ZÁKLADNÍ
Ná/:ev, sídlo, pr. ivni forma a predmčt činnosti účetní Jednotky, iS
sestavená k 31.12,2020
(v Kr;, s přesností na dvé desetinná místa)
okamžik sestavení:

A.4. Informace Rodíc § 7 odsL 5 za Koná o stavu úctu v knize padra^vahovvch účtů
Číslo poloiky
PJ.
1.
2.
3.
4.
5.
p.11.
1.
2.
3.
4.

p.11i.

Pod rozvaTio'v^

Název položky

ú&ct

Má:
izky účetní jednotk'
!!2
drobu dlouhodobý nehmotný majelfk
jel
Jinýý drobný
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Vyřazené ponieciávky
Vyřazené závazky
lOstatni majetek

míněno polilcdávKy z transíerů a l<rátKodobó podmincné havárky z ]ransferů_

ninéné pohledávky z predíinancováni traiisf;
iKrátKodobé padminěné závazky z před fin a lícováni transferů
^Krátkodobé podminené pohledávky ze zahraničnich transferů
Krátkodobé podminéné závazky ze zahraničních transferů
5. Ostatni krátkodobé podmin&né pohledávky z transferů
6. l Ostatn]_h!^f^dP.bé podmíněné závazky z transferu

Podmíncnc pohledávky z důvoduuíivani majothuji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
PJV.

111501

součet P.11.1. až P.11,6.

ičet P.III.I, až P.III.G. | součet P,111.1. až P.III.6,

[Dlouhodobé podminěné pohledávky z dúvodou úplatného užíváni majatku jinou osobou ;
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu uživání majetku jinou osobou na základě srn ouvy o výpůjéce
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu uziváni majetku jinou osobou na základě siTlouvy o výpůjčce
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majelku jinou osobou ; jiných dúvodd
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobpu z jiných důvod ^

_me_

luéct P.IV.1. až P.1V,12, | součet P.IV.1. a?. P.IV.12.

912

2:transfen

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancováni transferů
Dlouhodobé podininěné závazky z předfinsncováni transferů
Dlouhodobé podminěné pohledávky ze zahraniínich transferů
Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
|0sfaini dtouhocfobé podmíněné pohledávky z transferů
[Ostatni dlouhodobé podmjněné závazky z transfi
lobe podmíněné
podmír
Krátkodobé
závazky z operativního leasingu

Dlouhodobé podminěné závazky z operativního leasingu •

3. Kráíkodobé podminětié závazky z finanéniho leasingu
4. Dlouhodobé podminSné závazky z finanéniho leasingu
5. Krátkodobé podminéné závazky 2 důvodu uživáni ciziho majetku na základě smlouvy o vý])OJČc(
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu uživáni cizilio majetku na základe smlouvy o vý-3ůjĎce
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívaní cizilio majetku nebo jeho pFevzali z jiných důvodů
B. Dlouhodobé podmíněné
línénézávazky z dLiygcfu už i váni cizího majetkLi nebo jeho převzeti ^jiný' :h dúvodů_

l',VI[. iDalsi pudmíncne xava^k^
^

1. Krátkodobé- podminěné závazky ze smluv o porí
dlouhodobého majetku
2. Dlouliodobé podmíněné závazky ze smluv o pofizi
dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných sinluv
4. Dloutiodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátkodobé podniiněné závazky z přijatého kolaterálu
6. Dlouhodobé podminěné závazky z pfijatétio kolaterálu :
7. Krátkociobé podminené závazky vyplývající z právních předpisů a dalsi činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudni
8. Dlouliodobé podminené závazky vyplývajici z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudni
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garanci jednorázových
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
11. Krátkodobé podminéné závazky z poskytnutých garancí ostalnlch
12. Dlouhodobé podminěfié závazky z poskytnutých garanci ostatních
13. ; Krátkodobé podniinSné závazky ze soudních sporů, správnich řízeni a jiných řizení

Jí. ^DjouhodobepodmínĚne závazky ze soudních sporu spráwich rizeni a jiných rizení
P.Vil).
ní pod m
OstatnLppdminěná
aktiVti a ostatni podmínónapa_5i^aayyrovnáyaci účty
1. Ostatniii krátkodobá
krátko'
podnninená aktiva
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
3. Oslatni krátkodobá podminěná pasiva
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
5. [Yyrovnávacl účet k podrozyahovým účtům

921
922
923
924
925

931
932
&33
934
939
941

nonezávazky
závazky ;:z důvodu
i
Podinínenc
užíváni ci;rílio
c
majetku

1.

MINULÉ
:et P.1.1. až P.1.5,

11150

l^uecTpTlU.a.'P.II.B.

.obou

|Krátlíodobé podminěné pohledávky z důvodu úplatného uživáni majelku jinou osobou

Další podmíněné pohledávky

2.

S01
902
905
906
90S
911
912
913
914
915
916

1. Krátkodobé podmíněné pohledávky 2e smluv o prodeji dlouhodobého majetku
2. l Dlouhodobé podminěné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
3. Krátkodobé podniiněné pohledávky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podminěné pohledávky 7- jiných smluv
5. Krátkodobé podniinůné pohledávky ze sdílených dani
6. Dlouhodobé podminéné pohledávky ze sdilených daní
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky zs vztahu kjiným zdrojům
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojůiTi
9. Krátkodobé podminěné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni
10. [Dlouliodobé podminené úhrady pohledávek z přijatých zajištěni
11. [ Krátkodobé podminene pohledávky ze soudních sporů, správních fičeni a jiných Fizení
12. Dloutiodobé
době podminěne^
poc
edávk^ ze solidních sporu,
pohledávky
rizeni a jiných fízsni
ru, správnich
sprá
P.V.
)dofaé podmíněné
pc
hledáv z transferů a dlouhodobé
Dloufiodofaé
pohledávKy
ROdmínoné závazky
ihc

1.
2.
3.
4.
5.

1TŁF,TNÍ OBDOSr

RF.?NÉ
součet P.1.1. ar. P.1.5.

9']3
94-1
945
917
9'ia

;t P,V,1. až P.V.6. | součet P.V.1. ai P.V.6.
851
952
953
954
955
956

součet P.V1.1. až P.V1.8. f součet P.VI.1. ai P.VI.8.
961
962
363
964
965
966
&67
&68

ioučet P.VII.1. aIlPA/IU"^ lsoučet P.VII.1. a;'P.VII.14.
971
972
973

974
875
976
978

979
9S1
982

883
984
S85

986
loucef P.Vll.1,1, a?. P.VI]],4,__..[ souéct P.VIII.I. ai P.V111.4.
S&1
992
993
994
999

11150

Příloha 6. 5

Příloha
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět éinnosti ůéetni jednotky, 1C
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přosnosti na dvě desetinná místa)
okamžik sestaveni:

|A.5.

l Informace podle § iTSdst. 3 pis7n.bj zákona crĚXT^
Ůéetnijednotkci není uvedena ve veřejném registru

Příloha Ď. 5

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Název, sídlo7právn7 forma a přodrnĎ [činnosti účotnijodi7oTky7icsestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesnosti na dvoldosotinná místa)

okamžik sostiivoní:
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Položka

BĚŽNÉ
ÚČETNÍ

OBDOBÍ
Číslo

Název

A.l. IPočátcční stav fondu k 1. 1.

45374,2
součet A.11.1.

A.ll. l Tvorba fondu

1.
2.
3.
4.
5.

Základní přidol
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do lionce roku 1992
Náhrady škod a pojistná plněni od pojišťovny vztiahující se k majetku pořízenómu z fj
F:'eněžni a jiné dary určeno do fondu :

ažA.11.5.
52334

Ostatní tvorba fondu
součet A.111.1.

A.lll.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A. IV.

Čerpání fondu

ažA.111.9.

Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace

46710

Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuto peněžní dary

Úhrada příspčvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životni pojiiitóni
Ostatní užití fondu ;

Konečný stav fondu

22290

_28708j2_

Pfiloha i. 5

Příloha
Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, pravili fo7ma a přodiTiRt cinnoslu uc^tTu^
sestavená k
(v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa)

°. l<am?.ik stístavení:
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Toio'ika^
Číslo
B.l.
B.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-B-iíF~

2.
3.
4.
s.
6.
7.
B.IV.

Název

BĚŽNÉ ÚČLTNÍ OBDOB]

j^cate'cni stav fondu k 1.1—
Tvorba fondu^

souéotEi.11.1.a/ B.II.7.

ProsTř^dky~poikytni)té ze zahraničí - účelové
Peněžní dary- účslové
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúíelové
Peněžní dary - neúčolové

l Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených penó^ncíh prostředků
Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo dědcnim
[ Ostatní tvorba
|Cc7panT7o'ndu'
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové

uleÍ^ÍIlí.ZlEljlli.

so

fenéžni dary - účelové

Prostředky poskytnuté ze zahraničí - noúc olovo
Peněžní dary - noúčolové

Výdaje na reprodukci majetku
Výdaje na reprodukci majetku Ministerstvu obrany
Ostatní čerpání

JiijLBJJ.^BJL-

Konečný stav fondu

Příloha
Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Na^ev, šidí o, pra v^nÍ.~fomia ^ přc.^m(i't~čm n o sti'uec'inrj^d n o l ky J C"
sestavená k

(v Kč, s přesností na dv6 desetinná místa)
okamžik sestavení:

I'oloika

-CÍsio-]
C.].
C.ll.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.lll.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.IV.

Náznv

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

[POM^^}^iÍon^uJ<-Í'"1^^
ITvorba fondu

_S°ilcot^lU^/^IL8,

Zlepšený výsledek hospodařeni
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropsko unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní prostfodky poskytnuté ze zahraničí - účelové

Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - nsúčelové
Peněžni dary - účelové

Peněžní dary - neúčelové
Ostaln! tvorba

Čerpáni fondu

součet c.111.1. až C.111.7.

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí

Doplnění fondu rcprodukcs majQtku se souhlasem zřizovatele
F'reklenuti časového nesouladu mezi výnosy a náklady
Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraníí - účelové
Pencžni dary- účelové

Ostatní čerpám
Ko_necny_stavhjndy_

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVMÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Ňaxev7s i d i Oipravm fo mi aap řG d nict cTnn^ostTucňtnTJednotk y,IC
sestavená k 31.12.2020

(v Ke, s [ircsnoslí na dvě desetinná misla)
okam/.iksestaYejií:
Položka

["Číslo J
D.1.
D.11,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D.1]l.
1.
2.
3.
4.
5.
D.IV.

Název

focatcéni sta^ fondu k 1.1.
Tyorba fondu

Zle pleny výsledek hospodaření"

OÉŽNÉ ÚéF;TNÍ OBDOBÍ

14360,71

-sou^t-]Iíu7a7'-a1'L61/3990.16

Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropsko unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary- účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba

"CorpaTiKondlu"
Úhrada zhoršeného výsledku hospodařen.T

sou'ietl3jii^-aT[57iT^7

Úhrada sankcí
Posilení fondu investic se souhlasem zřizovatele

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
lOstalni čerpáni
Konečný stav fondu

_6676_

Příloha c. 5

Příloha
Fond reprodukce majetku

^TAŤŇrpRISPĚVKOVÉ 'ORGAWZACE
"Název, skÍlo,'1^^'mforrna a předmět činnosti
sestavená k ..„

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednolkv

Pol<.i-ka

rcísícT

'~Ma^

E.l.

E.ll.

'Tvorba fondu

"souéet F'..]|.1—a7-iTÍL'ř-

1.

Zlepšený hospodářský výsledek

2.
3.
4.
5.

l Ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a limotného iTiajctku
l Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehniotnáho a hmotnéiio majetku

6.

|Ve výši výnosu z prodeje nemovílého majelku, který příspěvková organizace iiabyla ve prospěch státLi dacein [iebo dĎděníin

7.
8.
E.lll.
1.
2.
3.
4.
E.IV.

BťlŽNlÍ ÚČinNÍORDORI

Počáteční stav fondu k 1.1.

Ifenčžnídary

IVe výši výnosu povolsných veřejných sbírek uróenýcli na poriZQnÍ a technické zhodnocení nelimotného a hinotného dlouhodobého majetku
Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na porízGní a technicko zhodnocení nehmolného a hmotného dlouhodobého majcthu

Ostatní

'Č^TpanTfortdu'
Financování porizení a technickéfio zliodnocenl hmotného a nehinotného dloiifiodobého majelku
Financování oprav a udržováni hmotného a nelimotného dloufiodobcho i krátliodobého majetku
l:>ořizení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku

wucc^C.m.l.aí.KMA.

Úhrada přiiatých úvěrD

Konečný stavfondu

FÍ.I.+ E.II.-F:..111.

Příloha
Fond investic

~PŘ7SPĚVKOVĚ-OŘGANIZACE ZŘTŽOVAhlE-ŮŽĚ1vÍhfÍÍVlTsÁl\flOSPFrÁVNYMrCĚ1jC^ SVAZKY OBCINázev, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, 1C
sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
olornžik sestavení:

Položka

IČíslo
F.1. Počáteční stav fondu k1. 1.

Název

B^EŽN^OCĚŤNÍ
OBDOBÍ

300154,6
součet F.11.1. až
F.11. Tvorba fondu
F.11.7.
1. F:leněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné
83952
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
600000

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.111. Čerpání fondu
1. Financováni investičních výdajů
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

součet F.111.1.

až F.111.4.
790000

3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4.

_ iyýěení peněžních prostředků určených na financování údr2by_a^)ŁravjTia]etky J<terý pr[spie\j

F.IV. Konečný stav fondu^

194106,6

^

