
XcRéu*A/PYA (14u2o16 / 16a2m16)

PŘíLoHA
Přbpěvkové ořganizacé zřizované usc
(v Kč' s přesnos|ína dvě deselinná mlsta)

období: ,|2I2016

|Čo: 63í 08259
Název| Mateřská ško|a MADoL|NKA' Praha 4' Mod|etická 1402

s$tavená k rozvahovému dni3í. přosinci20í6

sÍd|o účetníjednotky
uIice' č.p.

PsČ, pošta

Údaje o organizaci
identiÍikačnl čIsIo
právnlforma

Kontáktní údáje

\4ry\.ýV slÍánky

ModIetická 1402
Praha4
149 00 Přaha 4

63108259
přlspěvková organizace
ÚMč Praha í1

Mígto podnikání
u|ice, č'p'

PsČ' pošla

Předmět podhikánt
h|avnI činnost
ved|ejši óinnost
CZ-NACE

R.ŽÍtko účetnI jednotky

Mod|étická í,|02
Práha 4
14S 00 Praha 4

předškoIn I výchova
pronáJem prostor

272910313
272910313
msmodleticka@soznam.cz

MAÍEňsKÁ ŠK0LA MAD0LIt{KA
|V|odletická 1402
149 00 Praha 4
|Čo|63108259

Íe|': +420 272 91a 313

osoba odpovědná za účetnictvÍ
KNÁPKovÁ ||ona
Podplsový záznam osoby odpovědné
za spÍáVnost údajů

statutární zástu pce

Bc. Lucie Hav|íková
Podpisový záznam statutámího
orgánu

okamŽik seslavení (datum' ča6): 07.02.2017' 15hí5m56s

z7acownÓ syslénaq GlN]s Expl$i . UcR GaRolc 6po] s |' o
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ÚČEfNÍ oBDoBt

P'|' ti|alétél a ávazky Účétnl i€dnotky
1. Jiný dÍobný dlo'lhodobý nehňob'ý ňajetek
2' Jiný ďobný dlolhodobý hmohýmajelek
3. Vylazené pohledávky
4. vyÍazené záýazky

901
902
905
906
909

3E1026,02
14 989,20

366 036,82

262721,47
ý 9a9'20

247 732.67

5. oslatní majetek
P.  . KÉlkodobé Podminěné poh|édávky z tÍángférů a krátkodobé podmíněné ávaz|ry Ž třansférů

Krátkodobé podmÍnéné poh|edávky z přédÍnáncování tÉnsféd
Klátkodobé podmlněné záVazky z př€df nancovánÍ |ransfeÍtr
Kíátkodobé podmInéné poh|edáVky ze zahnaniči Ích tÉnsíeÚ
Kíátkodobé DodmÍněné záVaz kv ze zahÉničních lÉnsferú
ostatní krá|kodobé Podmíněné poh|édávky z tiansfeú

1 .
2.
3.

5.
6.

911
9'12
913
914
9 1 5
916oslatní kÉ|kodobé podmlněné závazky z l'ansí€Í!

P'|l|. Podmlněné poh|edávky z důvodu užívání majétkujinou osobou
1 ' Krátkodobé prdminěné poh|edáVky 2 dúvo{u úp|atného uŽlvánl majetku jinou osobou
2' o|ouhodobé podmlnéné poh|odávky z dúvodu Úp|alného uŽÍván Í majetku jinou osobou
3' Kfátkodobé podmÍněné poh|edáVky 2 důvodu Užíváni majeť<u jinou osobou na zák|ádě sm|ouvy o !'pújčcé
4' D|ouhodobé podminěné poh|édáVkyz dúvodu užíVánImajelku jinou osobou na zák|ádě sm|ouvy o výpújčce
5' K|átkodobé podmíněné poh|edávky z dúvodu uŽlvánl majeťQ jinou osobou z jiných dŮvodú

921
922
923
924
925
9266' D|ouhodobé podmÍněné poh|edáVky z dúvodu uŽlvánl majelku jinou osobou z jiných dúVodú

P'|v. Da|š|Podm|něnéPoh|edáv|g
1 ' K|átkodobé podminěné poh|edáVky zé smluv o píodéji dlouhodobého majélku
2' D|ouhodobé podmíněné poh|edáVky Že sm|uv o p.odeji d|ouhodobého majetku
3' KÉtkodobé podmíněné poh|édávkyz jiných sm|uv
4' D|ouhodobé podmíněné poh|edáVky z jiných sm|uv
5' (rálkodobé podŤÍněné poh|edávky zé sdÍlených dani
6' D|olhodobé podminéné poh|edávky zé sdÍ|éných daní
7' KÉtkodobé podmíněné poh|édávkyze vzlahu k jinýmzdrojŮm
8' D|ouhodobé podmÍněné poh|edávky zo vztahu k jiným zdrcjům
9' KÍáIkodobé podmÍněné úh6dy Poh|edávek z Pňjatých zajjš|ění
0' olouhodobé podmÍněné úhrady poh|edávek z pňjatých zajištěni

931
932
933
934
939
u1
u2
943
944
945
947
948

1
1

1
1 ' KÉlkodobé podmÍněné poh|edávky ze soudních Špo!ú ' splávních řízení a jiných řlzénÍ
2' Dlouhodobé podminěné poh|edávky zé soudnÍÓ spoíú, správnÍch rlz€nl a jiných řÍzen Í

D|ouhodobé podminěné poh|edávky z tÍánsféÍů a dtouhodobé podmlněné ávazty z transÍ€rú
1 ' Dlouhodobé podmíněné poh|edávky z predínancovánl tBnsíerú
2' Dlouhodobé podmÍněné závazky Ž piedínanc.vání Íansfeú

951
952

zqacovérc wsténen GlNls Express . UcF GoEo/c spol s i o'



xcRGuPX\/ PvA (14042016 / 1@22016)

3.

5.
6.

953
954
955
956

ÚÓE'ÍM oBDoB|

Dlouhodobé podminěné poh|edávky ze zahraničnlch tÉnsíelú
Dlouhodobé podmíněné záVazky ze zahraničn Ích tÉnsÍerú
os|a|ní dlouhodobé podmlněné poh|edáVky z transferú
osťalnl dlouhodobé podmíněné záVázky z tnansferŮ
Podm|néné závazky z dúvodu užÍváníciziho májétku
Králkodobé podmínéné ávazky z opeÍalivnÍho |eásingu
D|ouhodobé podírltné záva7ky z opeÉlivniho leagngu

Klátkodobé podmíněné závazky z finaněního |eásingu
D|ouhodobé podmíněíé závazky z Ínančního |éasingu
Krátodobé podminěné závázky z dúVodu užIvánÍ cizÍho maje|ku nazák|ádě sm|ouvy o výpújčce
D|ouhodobé podm'něné ávazky z dŮvodu uŽívániciziho majétku na zák|adě sm|ouvy o výpůjč@
Kíátkodobé podmÍněné závazky z dúVodu užIvánloizlho majelku nebojeho pÉvzeti z jiných dúvodú

1 .
2.
3.

5.
6_
7_
8. D|ouhodobé podmÍnéné ávazky z dúvodu uŽivánÍ cizÍho majelku nébo jého pňevzetí zjiných dúvodú

961
962
963
964
965
966
967
968

P.v||' Dalš| podmÍnéné závazky
1 ' Ktátkodobé podminěné závazky ze sm|uv o pollzenÍ d|ouhodobého majelku
2' D|ouhodobé podmÍněné záVazky ze sm|uvo poiizenid|ouhodobého maje|ku
3' KÉtkodobé podml.ěnó závaz\y z jiných sm|u .
4' Dlouhodobé podmlnéné záVazky zjiných sm|uv
5' KÉtkodobé podmÍněné závazky z přÚátého ko|alerá|u
6' otouhodobé podmÍněné záV.z|q z přijalého ko|alsrá|u
7' KÉlkodobé podmíněné závazky vyp|ývaícl z PÍáV'PÉdp'a da|ši činn'moci zákonod ''Výkon' nebo soldní
8' D|ouhodobé podmlněné zéýazkyv!p|ýýaji.í zpÍáv'piedp'á dá|šÍ činn'moci zákonod,.sikon ' nebo soudni
9' Krátkodobé podmíněné závazkyz poskytnuých garancÍ jednoÉzových

'l0. D|ouhodobé podmíněné závazkyz poskÉnuých ga€ncÍ jednoÉzových
1 1 . Klá|kodobé podínlnéné závázky z posMnltých gaEnci os|alnich
12. D|ouhodobé podmlněné Žávazky z poskýnutých gaÉnci ostáhlch

971
972
973
974
975
976
974
979
941
982
983
984
945
986

991
992
993
994
999

1 3. Kíáť$dobé podmÍněné závazky zé soudnÍch sporú' správnÍch ÍIzení a jiných iízeni
14. D|ouhodobé podňÍnéné závazky ze soudnÍch spod' sPÉvnich iízéníájiných řlŽenI

P.vl|l. ostatní podmíněná aktivá a ostatnÍ podmíněná pasiva a vyrovnáváci účty
1' oslatní králkodobá podmÍněná aktiva
2' ostatn I d|ouhodobá podminěnáák|ivá
3' oslatn I králkodobá Dodminěná 0asiva
4' ostaln Í d|ouhodobá oodmíněná pasiva

5' Vyrcvnávacl účé1k podÍozvahovým ÚčlŮm 262 721,47

zweoýéna *5léňeň GlNls E,p rcss . ucR GoRo/c spol s . o'
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XCRGUPXA/ PYA (14042016 / 1@22016)

aĚŽNÉ ÚéENI oBDQiBl

D.t. Počátečn| stav fondu k í.í. 372 336,71
D.ll. Tvorba fondu 177 E02,64

177 aD2,6a1' z|epšený \ďs|edék hospodařenl
2' Nespotiebované dolace z rozPo&u EvoPské unie
3' NesPotÉbované do|acé z mezjnárcdních sm|uv
4' PeněžnídáÍy.účé|ové
5' Peněžní daŤy . neúč€|ové

D.|||. Čeryánifondu
1' Úhráda zhoršeného výs|gdku hospodalenÍ

3' PosÍ|enÍ fondu investic se souh|asem zřizováte|e
4' časové přek|enotl dočasného nssou|adu mszivýnosya nák|ady
5' ostatnlčelpánÍ

D.IV. 550 t39,42

zprďavdfu systanffi G]Nls Expres'UcR GoRo/c spot s r o



XCRGUPXA / PYA 114042016 / 16022016t

F, Dop|ňuiíci inÍorm.cg k fondúm účetníiednotky

Á.lr.
Počátsčnl stav fondu k l.í. 17 t53,30

1. zák|adní přídě|
2. sp|áť{y půičgk na bttové úča|y posMnutých do koncé rcku 1992
3. NáhÉdyškod a pojislná phěníod poiišťovny vztahujlclss k majetku pořÍŽenému z fondu
4. PéněŽnlajiné dáry ulč€né do fondu

56 000,74
56066,74

5' oslalní t\olba fondu
Á"|||. čgrPánífondu 49 3í9'00

35 294,00

4 200,00

8 500,00

1 325,00

PÚjčky na býové účely

Ku|tuíá, tě|oÚchová a spod
socjá|nÍ výpomoci á pújčky
Poskýnuté peněŽnÍ dary
ÚhÉdá př|spěvku na Penzin| PliPojiště.Í

1 .
2.
3.

5.
6.
T-
L
9.

ÚhÉdá částipojistného na souklomé životní PojišténÍ
oslalnÍ uŽilí fondu

24 601,04

z$a@váno s's|éM GlN]s Exq.ss . ucB GoRDlc spo/. 6 r o



)<cretEt<l / PYA (anzo16 ! lazptq

F.t. Počát.ěnl 3l.v íoídu l l.í. t1c4g,tn
;.[.

FtsněŽnI pÍosttdky vÚ výí odpÉů hmohého . nchmolnóto m,ígt{u píovád€íÉ pod|e zřovabbm !.ňváhn.ho odpbového pEnu

|nv.st6í pňBpév6k z ílEpočtu zňzovaill.
|nv.stiční dot.c6 zo .|áln|cň íondů a jiných v.řÉJných Íozpočlů
V3 výši PřÍjmú ' pÍod.J. lv.bného d|ouhodobáho hmotného máiéťru
PlnéŽnl dary a pll.pád(y od J|ných sulido
v. výši přÍmú z P.!d.J. nE|.t(U v6 v|adnk&Í pťÉpěvfové oEan|zac.
Plb/ody z Gz.Ívn|ho fondu

13í 'l,0o
í31 578.m1 ,

2.
3.

6.
7.

F.|[. č.íp{níÍondu
1 . Po|lz€o| a t!.ňnidé zltodnoc.n| hÍiotriého i n.hÍnotnóto d|ouhodóáfio íq€ť(u' 3 vyjíÍ*ď díobn.6o hÍnohóho a nehmohétlo d|ouhodobého mai'Uqr
2. Úhreda ínvs6tlhÍcÍt Úv.íů n€bo půič€k
3. odvod do rozpočlu z|lzove!.|e
4' NavýšenÍ pené2n|cň pÍo!ť€dkŮ uÍč€nýoh nq ínáncovánÍ údÉby á opnv m.].tru' k!.ý prispěvková opán|zac6 použ|vá pÍo lvou dnnoí

/oE tt!1.00F.|v. Kon.čÚ 6.av íoňdo

ZŤt@vaho syst&ren GINS 4gaec - UCR CORDIC tpol, 3 t, d



XCRGUPXA / PVA (14042016 / 1dJ22O16)

po]džky Názď Fwq

G. Stavby
G.l' Bylové domy a bytové jednotky
G'2' Budo!.y prc s|užby obyvale|sfuu
G.3' Jinó nebltové domya neby(ové jednotky
G'4' KomunikaÉ a Veřéjné osvět|eni
G'5' Jiné inženýíské sllě
G.6' osťalnístavby

H'1. siavební pozemky
|1.2. Lesnípozemky
H.3. Zahrady, paslviny, louky. rybniky
H.4. zastavěiá p|ocha
H.5. Ostatni pozemky

tÉEŤNl oBDoBÍ

z$eována sysLónen GlNls Express ' UcR GoFD/c spol s r o'



,EreLPi,(A l PYA Í/a4!,0,c| 1@?2016)

t.
t.1.
t.2.

.khdy z P.tcon.n| lú|mu ňodnúu
Nák|ady z plboeněnÍ Í€ilhou hodnotou maj€{o u|t.ÍÉho k píod.j| pod|6 s 6.
GtatnÍ nák|.dy z pl6c6něn| Í.á|nou hodnotou

J.l.
J.2.

výt|o.y z Pň.c€něnÍ rÚllt|ou hodnolou
\,ýno6y z p|bc.něnÍ íeá|noo hodndou mái.ťQ uÍč.nfto r píod.l| Podb s 64
@!rI výnory z plbc.í.nÍ t!É|mu hodíltou

fuaďýélb By./.M GlNs E',I6B - ucR eoRDlc .d' 3 |. d



XoRGUPXA / PvA U1012016/ 1@22016)

x. l .

KZ

ooplňuJ|c| iďomáce t poeryhuvm g.ňnctri j€dnorázoÚm

oop|ňuJícl |nfoma6e k Po€kytnutým gaEncím GtatnÍm

1 lé ié ide,!'fkatnl čklooqby (éls.W kóá *''ón@Éčné i.b4lifel gbpld!). *,.í. jÍ W plidéleú Č6l!<ýň s!.nskkýf dadú. obd1d.ln
iadno'tts lc aoay 6cen jarcty)' v ia]]2 ýolP.ch byb gÚe@ @!xýýn''

2 N'6vnďoob|)ú iné@ótdl'lifkyý jej]Žptospeatwg@po.l.ýdn4 ^lázeýpl.ddawh@n.čanL potl,uÝlún*ll jfapo,ío4jésvoiéi'noď
p oo.l,dý,Í fufu,

3 lé i. id.ntf]*eěnl éNoo$by (ék.bý kóá hhdn@načné i,énlnf<.cl @bJ.hÚ) t4.Íélt W pňdéleD Česlýn s!.d,|wf úladú. obd1od,ln
iédnolk lc Účelnl j.hÓhy Úiekl panow)' á jelz za@e, wb gen@ 'ói|,huh'

1N.2.vn6boobchodnÍjféAoúčét^lJédnotky,zakilžzévaékby1apo,kýnuhgé|ane'Nézevďddšlawho46ééhl'pod]<teÚňÚč3|nljadnokapf4h'Ú
lé ÓbÓhÓd1, |ima'

5Da|uín.ňposkýf|l9áfn@&b2uňl!.]l2.chrehÍýpa.hevz..ÓknnkMýnlRupodahgnéhazávdk!ý@ýnldenpaskýnullpl@nnéhoprhhšenlf
íňěnM' nehl.]i dohodhur. in.k, p0dp13u zéaJěn| lkliny' schýálónl zé,nn. o poÉkýnun záfuB cesko! Eplbllkau'

6 výšé zallšléné pohÉlé\*y k aktuékln! éi pos]ednhru wahovénu dnl,
7D.n.f.slc|iÉéhilhoou.l.bl.2ek!.!.p&s!aWánaaehlzávě|k.'avdilždogokplnédvyplhrjlclfuzgaÉM'Pké,Ine@@lEoll@9ún@,hebdiúpll|éěiés

pod<ytnut. g,dne, Řbl d,],nk n.nl s'lbpcn splaÍil phb<láý*l anýb! dkaď 2 @^te g@'
3 Čási<a uh@é pohb!,áýky z |fufu Úé!ln! 6 zélvky vÚbuh, rfuobl. za k1.réie *dnvána @tfuÚeha
9 so/lhň l,Mw.hích plŇ|l (ú,ý.rr Nwoý.iých fučlbb',) 2l,h,,,,@k.hnb,idú 62án!ý'
ú Učebl jed@|*E uBle ětdr.lb n*I.dujlclňÓ výěf: 1 ' Pújl:ky (zápnFký)' th|.!y' n.vídné íĎančh, výponoa' 2. Dutve @fé paptr

zga@ý&@ Šyaem c,Ms E,ďeg. . l/cR GoRo/c spol 9 r o
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ckbsbup@ Poúén*a
1 Č|sb a název ýeřeké zakézký jak h u@den w věstnlku wIejDhh zakáz.k'
2PodbchaŘRfs1užeb'ke|éj5aupbdnětenve|ehézakézky.uýedeÚéelnljednot|ÉodpavldaÍclpknďŇenač.nlznásbduilc]ho\ý:A'DoýaÍjnÍň

hak|ádánÍ s odpady, D.ŠocÍákl duzby' E. zdEvotnbké s|uŽw F.Ťeplo' enqgie' G - oslatjl'
6 až 7 Pbdpak]édaú rebo sk,tečÍý nk zahákhl a fuk ukúčénl sÍevby' pÓku.l i. slavba ý!čás|l p'érlÚěllé ýéřéihé zakázky'
9 a2 12 skutečné nék]ady dodawle]e na pa zql nakťÍu v iddno iÚ|', 1éÍ..h,

13 skltééné náklad! na polDenI nadku v e @vé výši od uzav|en| sňbu\y'
14 . 15 Rok záh4éhl a fuk Úl@néúl a|eb p6k,,to@ých úéetnl Jeúotkú dodavaEll.

16,1a'20'22cekoýéplalbyzados!upnosth|deDéúée!nljedrkoudodavat.1i'ob\rk].zahhuiltakzvánÓus.fiýlsbžk!,Úhfdu
17,19'21,23 lhBtÉnl sbž,€ plalw za doslupnod' reboli \ýúie na po|ken| najdku v i.dnoflitýxh lalaú'

21 cé]kÓýé uýd4é na přÍful n4e|ku ý pla|bách k d6wnast'
25 až 29 DalšJ plněnl zadavateb v souvídosn s prcjekfr (naďlk|ad néfup p@ehkr, úýě| posky1,uu drdawt.]i a de]šÍ)'

. Ko.9c s€sfáVy "

zqa@vérc syd&ren GlNls Exýess . IJcR GoRDIc spol. 3 r' Ó'


