
Přiloha k vyhláŠce č' ]8j /20]3 sb'

FormUlář pro přcdktádáni údajů z úč€tnictvi o !ěcech vydaných podle zákon^ č.42,al20l2 sb',
o maj€tkovém Yyrovnání s církv€Íni á náboženskými společnoými á o zinčně někierých zákonů (zákon o

InajetkoYém Yyrovnání s cÍrkv€n; a náboženskými společnostm;), Y€ zněni nál€zu Ustavního soudu,
lyhlášeného pod č. l77l20l3 sb.

Í]dlje za rok 2015

oDDíL l: IDENTtFIKAčNÍ ÚDA.IE PovlNNÉ osoBY
NáZev Povodí odrl' státní podnik IČo 7089002l

Ulice' č'p.]č'o' varenská 310l/'l9

obec ostřava - Moravská ostrava PSC 702 00

ODDÍL 2: ČLENĎNÍ VYDANÝCH VĚcÍ

Rád€k
č'

Náze\ poloŽk\ a její členční
oceněni (Kč)

lKč Při Př€d

2 3 1

Dlouhodobí hmotlÝ nemo\'itÝ maiet€k 1634 1634

2 l'ozcnrkv (z řádku l)

Za]ťadv. pastviny' loukr_

ó R\'bnjkv a da]Ši vodni ploch\ 7634 1634

x
9 Sm\b\ Q ra,lku I

l0 B\'tové doln-l a b}'tové jednolky

ll Btldovy pro sluŽby obyvatelýVu x x

t2
.Iiné nebylové dom) a ncb)'íovéjednotk)

Komt n]l'acš a leíejne o\!éllenitl
14

t5 Ostatnl sm!b!

l6
z řádku

Nemovitó kultunrj pamálk}'. kromě
cirkevnjch ýaveb

17

t8
Technické zhodnocení nelnovité
ku]tumj panátky á cirkevnj sla!b)
oce ěné l Kč

l9
ostatnj dlouhodob]' hmotný nemovitý majetek (Z

řádku ] )

DtouhodobÝ hmot11Ý movitÝ maietek
2t KUltlLÍnl predmét\ (z radlU 20)

).2
Samos1atné novité věci a soubory moviých !ěcj
L\''l I c .o| borJ n'.l\'I}.h !e' l / 'jďJ 2l)

1i Maietek neuvedený v řádku 2] a 22
24 Ostahí maierek výŠc neuvedenÝ



Rádek Druh pozenkr nebo stavby číslo

2 3

x x
x X

Zahradv' paývilrY. ]ouky X x

I Rvbnftv a dalši vodnj Dloch\
602825 Bernanice u 5ti

Zastavěná p1ocha x x
x x

Bvrové donv a bvtové iednotk\ X X

Rudola nro shrŽbv obvvate]stnr X x
]iné neb\aové donrÝ a neb\tové iednolln' x X

Komunikace a veřeiné osvětleni X x
X x

oýahrí stavb\ - nemovité ku]tulrri památk]'. kro ě cirkevnich
x X

osÍaÍní davbÝ cirke\.ni stavb\ X X

oDDlL 3: DoPLNUJICI UDÁJE

oDDÍL.l: ÚDA,IE o vYHoToVENÍ FoRMULÁŘE

Poznámki k Ýyplňová.i formu1ářeI
|onnu]át se lyl1Lfu]c vŽdy vllJ]ém rczsahu' Neexistuj._]i důvod plo Ýypliění poloŽck (řá.1Iú) l.bo údajů

ť |ed|oLliÝich s]oupcích. ulede se kód '.I"'

slllkiura]izlce včci \e s]o|pci l !}cházi pŤcd$'širn lč]e!ěni' kleré jc pouŽiLo \ |ljloz€ Úč.tlri zálérkJ podle

ustoo\cní s rlJ o{]st 1 písm' g) a h) !yhlášk]' č' 410/2009 sb.' k1 ou se Prováděii íě]íelá uíaroleri zákona č' 5631199l

Sb'' o úaetniclli. vc znírí pozděiŠi.h přcdpisú' DIo něktelé ťlbru.é účeltljjednolky' vc znénipo/dějŠich piedpisŮ.

Údaje tý(a]icj sé ocenéní]sou PlioÍimě uládě!]'!e ÝýŠi zaycdeni piedmětíého naj.Ihj do účenriťL!i. s ohI.d.'!
na skuteano9l. Že !čk1cló druh} majelkuiSou ocelioÝány ve výŠi I KÚ' u!ádi se loto occnční rovněž ve lomuláii.

Pii oceněil uvíděnéň !. s]oupcjch 2.3 ail se poýupuje tako]
a) \c slounci2 se ocenělj vc výšj lKčuýádjpouzcu!écilaklooceňovánjchlodle|25odst']Djsnk]/ák'n'čj6]]1l99j

sb'. o úče1Did\í. ve hěnj pozdčjŠícn předpisúl v piípadé !ací, ktelé lr)'l} u polinné osob) součáýi soubofu. jcnŽ b)]

oceněn !e \!ši ] Kč. se uvede l Kč U kaŽdé !ěci'
b) \c s]oulci ] sejako occnčliulede pořizovací cena nebo rcp!od!].čni poii7ovdci cela. popi' oceně.i vlddnimi niik]ad) '

c] ve s]oupci.l se l přiPadě !ěcl. které by]} od!jsován)'. uYede oceněni uv.dc!é Yc S]oupci] síi'.|é o uplanlě.a o!rá\k!
účlované do dob) pied v}řazcDim

v piipadě nenolitého íEjetku je ke kaŽdém! pďcelnjnu čhlu piiřMována čillice ..l". sol!čcJ těchL() čisel
..','n,...h'.d. h ukc e',\.d' \ 'op 5

Kontakinj údaie osob) odpovědné za správnost uvedených údajů

Jméno a přijmeníIng' t]ana PoLedniková E_mail poledniko!a 
' 

pod'ťz Telefon 596657125

Datun vyhotoveni formuláře

3.2.20r6

Podpis


