
PŘiLoHA
ÚzEMNi sAMoSPRÁVNÉ cELKY, svAzKY oBci, REGloNÁLNi RADY REGloNÚ soUDRŽNosTl

MikÍoreqlon ''MoÍko!sko''i lčo7o9o1155i NáhěŠť]]5,76833 Morkovice_sliŽany

Pledměl ó nnosii:

sésiáVena k 3] 12'2015

(v Kč s piesnogtlna dvě deselinná misla)

okamžik seslavenl: 26'1'2016 v 12]33

A.1. lnformace podle s 7 odst. 3 Žákona

A'2.lnformace Podlé s 7 odst.4 zákona

A.3.lníomáce podlés 7 odst' 5 zákon.

,1r



I A.4' lnfomáce podle s 7 odst. 5 zákoná o stavu účtů v I(nize podrozvahových úatú l

ěÓ ÓŽKA
BĚŽNÉ

P'l. Maiétekúčéhíiednotky

1 Jňý dfubný dlúhoddbý néhmdnýmarďek

2 ú, dÍobnýdolhodobi hmdný maFek

í'oslahiňa]eiek
P.ll' Krá1k.podm'pohl.ztlansferů a králk'podm.ávázkyztřansíeú

] KÍálk'podm.pohLedáVky z předrn

2' KÍáik.podm závazky z pÉdfiná^eváni lÍansléri]

3 xÍá& podn pohledávkyze zahÍaniěnich 1Í5nsléru

4' Kíálk pÓdň záVazky ze zahran ě^ich tÍanďe.ú

5' osblni králk'pÓdň pohledávky z táňsf éÍú

6'oíáh l Íáll pÓdn:á!azlt zÚaníeri
P'lll' Podmíněné pohlédávkyz dúvodu uživání majetkujinou ogobou

1 KÍál* podň'pohl'z dúVodu úpl'!živánjmajelku] nou osobou

2 Dlooh.podň pÓhled z dúVodJ úp]užrván]maFlkur n oýbou
3 Krpodň poh .z dúvodu uŽiv ma].].osobou nazáklsfi]'oVýp

4. DlpÓdň pÓhlzdúVodu uživ'majjosobou na zákjsml.o Výp

5 Kiátk podm poh]z dijvodu !živánima]etkujosobou zj.dúv.

6 DloUh podm pohlz divodu užiVánima]éeJjosobou z]'důV'

P'lV' Dal{ipodmlíěnápohhdivly
]. KÉtk'podnin poh edáVkyze Sffjuvo prode] dlruh nai€ (u

2. Dlouh podňin'pÓhiedávkyze sm|uV o prde,]d ouh ň5jélku

3. KÉlkodobé oodminěné pÓhledáVkyz jjných sm uÝ

4 D]ouhodÓbé oodm]něné pohledávkýzrinýď Šň N
r l Íajl podm p.h€dáVltzé sdié' ýh dan]

6 D o!h podmln poh edáV}r zé sdil€ný.h dan

poheda!lyze !zbhu l ] ntm zdqirň
3 0 ouhodobÉ podmin pohledávky zé vzlahJ kjným zdfu]úm

9' KÍálkodobé podn]n úhÍady poh edáVek z přratých za] štěni

l0 D oulrodobé oodňin'úhÍádý pohledávek z pirálých zaj šié|i

]l l<Í podnjn pohedávkyze soM.spoÍů spÍáV iizaniaj iiz'

]2' D.pÓdm |'pohledáVky ze soud spÓru'spEv'ř]zeniai'íz

P.V' Dlouh'podm'pohl'ztraft féú a dlouh'podň'záv'2kyztran6'6Íú

1 Djo!h podm'pÓh edáVky z piedfnancovánitanslerů

2' o ouh'podm.záVazky u piedlinaĎcováĎi (ĚnďéÍů

3 D ouh'podm.pÓh edáVkyze ŽahŽnični.h lránsfed

4 Douh.podň záVazky ze zahÍaň éíích 1Íánsferi]

5 ostalňid]ouh pÓdň polr edaVkyŽ lÍánsfe

6' oíahid ouh podn..ávaky z tanďeÍů

P'tl' Podmlnéně z.vazky 2 dúvodu UžŇ'nichiho ňa,€tru

1 Kiátkodobé pÓdm]něné záVazky z opeÍalýniho leas nqu

2 olouhÓdÓbá podmiiénézáVazkýz opeÍalVn]hÓ leas n9u

3' KrátkÓdobé podm nĚ|é závazky2fiíanénihÓ léásingU

4. D|ouhodobé podminěné uávazky z fina^ěíiho eas ngU

5 KÍpodhŽáv'2dijvod!1žiVán ciz'máj É Žákl sm .Ó Výpi]

6 D podm áv.zdúvodu uŽiváni.]znrarna zákr'sňlo výpú]'

7 (I Dodn'uáV.z diivodu úžiVáni c'z'n]a]'nebo ipřevu z].d

3 D.podň záV zdúvodu uživán czma]'nebo]'piewzrd

P'Vll. Dalšípodminénézávazky

. Kinr podminěné:áVazky ze smluv o poizen]dlouh ma]elku

2' DloUh.podňiněné závazky ze sm uvo pÓř]zenid ouh'majelku

3 Kiáikodobé oodň něné závazky z !ných sňLlV

4 Dlouhodobé pÓdňiněné uáVazkyzjiných sff uv

5 Krp.dm záV!,yPlz'pÍáý'př'á dalč n moc zák výk''soud 973

6 D]podn záV.V.ypl'z péý.pia dá óh mocizák' výk sÓld

t
KÍálkodobé Dodň Žává:ký Ž poskýtruÚch oá/aicirednoÍáz

D oL hodobé podň.záVazký z poskýnutých qaÉnci ]ednon;Lz ,sl-
9 KlálNodÓbé podm zavazky z posk!{nuých qaÍanc o91a1íich

]o. o ouhodobé pÓdm závauky z poskýnÚtých qaranciÓstálnich

]1 KÍ'podnin záVazky ze soud spoli].spÉv'ňzeniajin liŽeni



A.4. lnformaca Podle ! 7 odst. 5 zákona o stavu účtú v knize podrozvahových Účtů

MNULÉ

12' Dl.podmin'ávazkyze soud'sporú spÍáv'iizeni ai n'řizení

P.vlL osťponfi.alďva . €tpodm'pa3lva . vbvnávací úĚÝ

1 . oslahi kétkod o bá pod m iněná akt]vá

2. oíatj l dlouh odobá podmif,ěná akliva

3. osla!.l knátkodobá podminěná pasiva

4 osla!í dlouhodobá podninéná pás va

5. Vwovnáváci úéet k pod.ozvabovýh účtůff

;

t'



A.5. lnÍormace podl9 s 18 odst' 1 písm. c)Žákona

BÉŽNE MlNULÉ

s pl'záv' po] islného n a soc'zbdp' a p ns p n a sLpoliliku. za ňěsl'

splábé závaky Eřejného zdÍavobiho pojiš!éni

EVidoWné daňové nédopla (y u míshě pňsUš'finaněoaánú

hl
I



l A.6.lnÍoímace podle š 19 odst.s pism' a) zákona lI

I A.7. lnÍormace podle s 19 odst' 5 pÍsm. bl zákona l

I A'8' lnÍormace podle s 66 odst.6
I

l A 9 lníÓmá.é óodlé a 66 Ódst 8 l

I



BĚŽNÉ

B.l PÓskyinuÚ úvéfu 2iiš1ěné zajalováoín převod.h aldiva

8.2. Pů]čky cen.papid ujjšlěné převodem peněžn'ch proslředků

Ptode]skliva s€ součaEně gjednáným zpéfiým nákup€m

N áku p akíva se součásn ě 
'jádná 

ným zpěhým prcdejéň

.' : ;lr' a,;

(')



c. DoPlňující informacé k PoloŽkám roŽvahy,'c.!.1. Jmění úěétJédn.'' a 
''c.l.3. 

Transfory na poříŽěnt dl.majetku"

BEzNÉ
zvýš.sláW lÉnsíeÍů na poňz'dlouh fraj'a běž úó'Óbdobi

sniž.Eiavu ťángfórú na pořiz'dlouh'maj'Vé věc'o čás.souvisl'
:+

!!'



D.1' Početjednotlivých věcía souború majetku nébo seznam (oholo majětku

D.2' celková výměra lesních Pozemkú s lésnim porostem

Hodnoia: 0,00

D'3. Výšé ocenění cělkové výměry lesních Pozemků s lesním porostém ve výši 57 Kč/m2

Hodnol.: 0,00

D'4. Výměra lesních pozemkÚ s lesním porostem ocenéných jiným zPůsobem

o'5' výŠe ocenění lesních pozemkŮ s lesnim porostem oceněných jiným způsoběm

0.6' Průměrná výše oceněnívýměry lesních pozemků s lesním porostem océněných jiným zpúsob€m

D.7' Komentář k oceněnI lésních pozemkú jiným způsobem

): :



E.1. Doplňujícíiníormáce k poIožlám rozvahy

. ,:.

4t



E.2' Doplňtl|lcl lnfořmáce k poloŽkám výkazu zisku a zlráty

l4r.ri leytozaioupeno 30 ks pivnlch seiú pro potřeby mikíoÍég oru 73 936 00

4or



E.3. Doplňující lnformaca k Položkám přéhl€du o péněŽních tocích

ai: ,:.; '

/1.



t

E.4. Doplňující informacé k poloŽkám přehledu o změĎách vlastního kapitálu

att



t

o6tatnÍfondy

F. Doplňujícíinformacé kfondúm úěetni jodnotky

BEZNE UCETNI

c'l. Poéáloani.t6v foňdu k í.1.

1 P iébýky h ospodař.n i z m]nu ých lel

2 PřijmyběŽ' rcku kleré nejsou uÍčeny k vy!ž li V Mž rcce

3 Převody pÍoslředků z ÍozpočIu béhem Íoku do úč.p€něžJondů

G'lÝ Xonéčnýíavfondu

{)



G. Doplňující informáce k Položce ''A.ll.3.stavby" Výkazu rozvahy

Budowprc s užbý obwálé|sNu

J né nebýÓvé doňyá n8blové]ednotky

G'4. Komun káceá Veřejné osvĚl]eni

G1' BýoVé domy a bylové rsdno&y

H' DoPlňující inform3ce k poloŽce "A'll'1.Pozemky'' výkzzu rozýáhy

BĚŽNÉ

ti! .

H 3 zahÍady páslvny. olky. rybniký



I l. Doplňujici infomáce k PoloŽce ''A.lI'4' Náklády z pi€cenéni leálnou hodnotou'' vylazu zisku á ztrátv I
I

BEzNÉ

Náklady z piéceĎění řeálnou hodnoiou

Nák.z přécenénireá.hodnolou fraj.urč k proder podlé 5 64'

osb]n náilad! z pÍeÉnén reálnouhodnolou

í'i



I J. Doplňujici infomace k polozce ''B'll'4' Vynosy z Piécenéni reálnou hodnotou'' výkazu zisku a zlráty I

'
TNI

M|.]!rÉ

Výnosv Ž piěce.ě.i reálňou hodňótou

Vinosyu P}8€nú ÉálhodíÓtÓJ fiá]'Jtř'l p Ód pÓde!64'

oda ni qnrsy Ž přeceÓěni reálíÓU hÓdnÓ]ÓÚ

,6)



t

K' Doplňujícíinformace k poskýnuým gařancím

K'1' Doplňující informáce k poskýnuÚm garáncÍm
f=*a\".",' " "oro, | ---r*;;orl

d Úzn l'á

l

Noňnánih.dnola

K'2' DoDlňuiícl informace k

w."pn-i cerr.,ary+

E účeln] Název úóel jednolky_

,lj 
I



L. Doplňující jnformace o projéktéch Partnerství veřejnéh o a soukromého séktoru

Druh plo]eklu oafum uáv'sml'

oceněnípoiiz' Výdaie wnaložěné na pořízoní

v rom: výdai6 na poimaj.tku

;l*.

P.dPiS 'e.lou.iho ú.Étní j:dr.tk!



PROTOKOL O ZPRACOVANI ze dner 26-1.2016 v 12:33 KEO-W 1.10.24lU'UA62

výkaz :PŘiLoHA
za období : 1z2o15
ke dni : 31.12.2015

sestava uloŽena: WlKEowdatá\o6\sesta\ry\2oT 5vo62-201 51 2K0'1'pdí'.

Do výkazu byla zahrnuta oígan]zacé:

lČo : 70901155

Názov : lilikroÍegion''Morkovsko"
síd|o : NáměstÍ íí5' 768 33 Morkovicé-slížany

l.l
ť

' l":'r 
'
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