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Schválení účetní závěrky Města Žďáru nad Sázavou za rok 2015 sestavené
k rozvahovému dni 31. 12. 2015, vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování
účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (vyhláška naplňuje ust. § 4 odst.
8 písm. w) zákona o účetnictví.
ZM vzhledem k výše uvedeným požadavkům schválilo dne 6. 3. 2014 Směrnici
zastupitelstva č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky Města
Žďáru nad Sázavou. Podle čl. 3 Směrnice tvoří podklady pro schvalování účetní závěrky:
1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015 včetně účetních výkazů
sestavených k 31. 12. 2015 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky,
přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015
3. Zprávy interního auditora za rok 2015
4. Závěrečná zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly a interního auditu za
rok 2015
5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za
rok 2015

Prováděcí předpisy k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro sestavení a
předání účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni
Rozsah a způsob sestavení roční účetní závěrky obcí a náplň položek jednotlivých výkazů
jsou stanoveny prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., která také v přílohách obsahuje
vzory jednotlivých výkazů. Termíny sestavení a předání výkazů účetní závěrky do
Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) jsou stanoveny vyhláškou č.
383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a
jejich předávání do CSÚIS (dále jen technická vyhláška).

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
ZA ROK 2015
Komentář k rozvaze

A. Stálá aktiva
Stálá aktiva se v porovnání se stavem k 01. 01. 2015 zvýšila o 92.999 tis. Kč. Jednalo se hlavně o
zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o 89.429 tis. Kč, zvýšení stavu dlouhodobého
nehmotného majetku o 2.421 tis. Kč, zvýšení stavu dlouhodobého finančního majetku o 1.757 tis. Kč a
snížení stavu dlouhodobých pohledávek o 608 tis. Kč.
Odpisový plán pro odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně stanovení
správců majetku je dán směrnicí č. 6/2014 a rovnoměrný způsob odepisování majetku byl schválen
usn. č. j. 725/2012/OP ze dne 19. 11. 2012.

Dlouhodobý nehmotný majetek
Město eviduje v účetnictví dlouhodobý nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě 10.150 tis. Kč.
Na účtu software bylo v roce 2015 účtováno o rozšíření SW IS Proxio – modul pokladna v hodnotě 82
tis. Kč, implementaci Web. rozpočtu – funkčnost HelpDesku – 73 tis. Kč, licenci klikacího rozpočtu –
62 tis. Kč, pořízení SW pro finanční řízení města a PO v celkové výši 2.990 tis. Kč v rámci projektu
Rozvoj TC ORP Žďár n. S. Na základě provedené inventarizace v roce 2014 byl vyřazen SW ve výši
101 tis. Kč. Odpisy byly zúčtovány ve výši 301 tis. Kč.
Na účet drobného dlouhodobého nehmotného majetku bylo zaúčtováno pořízení programového
vybavení v rámci projektu Rozvoj TC ORP Žďár n. S. ve výši 295 tis. Kč.
Na účtu ostatního dlouhodobého nehmotného majetku bylo zaúčtováno pořízení ortofotomapy ve
výši 71 tis. Kč. Na základě provedené inventarizace v roce 2014 byl vyřazen majetek ve výši 398 tis.
Kč. Odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byly zúčtovány ve výši 694 tis. Kč.
Na účtu nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku byla financována technická pomoc
při rozpracovanosti ORP v částce 142 tis. Kč a digitální protipovodňový plán ve výši 94 tis. Kč v
rámci protipovodňových opatření města.
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek je veden v účetnictví města v zůstatkové hodnotě 2,246.596 tis. Kč.
Odpisový plán pro odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně stanovení
správců majetku je dán směrnicí č. 6/ 2014 a rovnoměrný způsob odepisování majetku byl schválen
usn. č. j. 725/2012/OP ze dne 19. 11. 2012.
Zůstatková hodnota pozemků je ve výši 587.643 tis. Kč.
Město v průběhu roku 2015 nabylo pozemky za 8.799 tis. Kč. Na základě smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových byly do evidence
zavedeny pozemky za 700 tis. Kč. Na základě darovací smlouvy s TJ Žďár byly bezúplatně zavedeny
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pozemky za 1.924 tis. Kč, na základě darovací smlouvy s Krajem Vysočina byly bezúplatně zavedeny
pozemky za 153 tis. Kč. K prodeji byly určeny pozemky za 2.123 tis. Kč. Tyto pozemky byly po
přecenění převedeny na účet dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji. Z důvodu prodeje
bez přecenění byly vyřazeny pozemky v pořizovací ceně 465 tis. Kč. Na základě darovací smlouvy
byly vyřazeny pozemky ve výši 242 tis. Kč. Změny v přírůstcích a úbytcích pozemků, které se
uskutečnily v průběhu roku 2015, byly průběžně zaznamenávány do katastru nemovitostí katastrálního
území. Na účtu bylo v roce 2015 účtováno mimo jiné o změnách geometrického plánu (vznik
pozemků, snížení nebo zvýšení ceny, sloučení, vypořádání podílů, odstranění duplicity, směny
pozemků, přecenění).
Na účtu kulturní předměty byl zaúčtován dar z dědictví Bödefeld – sbírka obrazů Kosinka v celkové
výši 1.429 tis. Kč a darované obrazy z Úřadu práce ve výši 19 tis. Kč, zůstatková hodnota je 7.924 tis.
Kč. Na účtu jsou evidovány sbírky muzejní povahy, kříže, pomníky, hraniční kameny, sochy svatých,
boží muka a originál obrazy.
Zůstatková hodnota staveb je ve výši 1.573.071 tis. Kč.
K nejvýznamnějším a největším přírůstkům v roce 2015 patří
-

Zimní stadion – objekt občanské vybavenosti - dar ve výši
protiradonová opatření MŠ Vančurova ve výši
zateplení MŠ Vysocká ve výši
zateplení tělocvičny ZŠ Švermova ve výši
realizace energetických úspor ZUŠ ve výši
realizace energetických úspor HD Morava v částce
zateplení Městského divadla v celkové výši
rekonstrukce ulice Neumannova ve výši
I/19 – přeložka Jamská - Novoměstská ve výši
Inženýrské sítě Klafar B1 v částce
přechody Dolní, Brněnská v hodnotě

44.675 tis. Kč
2.616 tis. Kč
2.996 tis. Kč
3.945 tis. Kč
5.195 tis. Kč
12.220 tis. Kč
16.161 tis. Kč
6.774 tis. Kč
9.562 tis. Kč
14.197 tis. Kč
2.895 tis. Kč

V roce 2015 došlo k prodeji budovy Výchovného ústavu a zahradního altánu na ulici Veselská
Výchovnému ústavu, základní škole, střední škole a středisku výchovné péče Velké Meziříčí a
zároveň k vyřazení této budovy z evidence majetku v částce 4.546 tis. Kč.
Vyřazeny byly dřevěné plastiky v celkové hodnotě 74 tis. Kč a schody u parkoviště na náměstí
Republiky (v souvislosti s rekonstrukcí náměstí) v PC 18 tis. Kč. Odpisy byly zúčtovány ve výši 38.685
tis. Kč.
Zůstatková hodnota samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí je ve výši 42.315 tis.
Kč. Na účtu bylo v roce 2015 účtováno zejména o pořízení movitého majetku v souvislosti
s protipovodňovými opatřeními v celkové výši 8.435 tis. Kč, HW v rámci projektu Rozvoj TC ORP Žďár
nad Sázavou ve výši 1.638 tis. Kč, došlo k dalšímu rozšíření městského kamerového systému ve výši
365 tis. Kč, pořízen byl měřič rychlosti na ulici Libická ve výši 129 tis. Kč, kompaktní pohonná jednotka
V 50 S Eco a rozpínací hydraulický válec pro SDH ZR 2 ve výši 197 tis. Kč, vybavení hracími prvky na
dětské hřiště ve Veselíčku a na Farská humna v celkové hodnotě 214 tis. Kč a rotační kartotéka na
MěÚ ve Žďáře nad Sázavou ve výši 828 tis. Kč. Na základě smlouvy s Ministerstvem obrany byla
převedena bezúplatně elektrocentrála ve výši 197 tis. Kč.
Vyřazeny byly kopírky Minolta v celkové hodnotě 280 tis. Kč, server HP Proliant ve výši 41 tis. Kč,
prodány byly AAA auto a.s. tři osobní automobily Škoda Fabia v celkové pořizovací hodnotě 965 tis.
Kč. Odpisy byly zúčtovány ve výši 5.301 tis. Kč.
Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku bylo účtováno o přírůstku v celkové výši
2.560 tis. Kč. Jednalo se zejména o nákup výpočetní techniky, kancelářského nábytku a vybavení
kanceláří elektronikou, pořízení parkových laviček a dětských herních prvků na dětská hřiště, vybavení
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a ochranné oděvy pro dobrovolné hasiče, jízdní kola na DDH, dřevěné trhové stánky a altány pro
pořádání tradičních žďárských trhů, kontejnery na odpad. Na základě provedené inventarizace v roce
2014 byl vyřazen majetek ve výši 188 tis. Kč, prodána nepotřebná výpočetní technika fyzickým
osobám a bezúplatně převeden nepotřebný majetek a výpočetní technika příspěvkovým organizacím
a neziskovým zájmovým organizacím v celkové pořizovací hodnotě 714 tis. Kč.
Zůstatek účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce 33.313 tis. Kč
představuje vynaložené investiční náklady na akce, které nebyly k datu 31. 12. 2015 předány do
užívání. K účtu je vytvořena opravná položka ve výši 87 tis. Kč.
Zůstatek účtu poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek činí 383 tis. Kč a patří sem
záloha na dodávku a montáž šikmé schodišťové plošiny v budově Smejkalovy vily a záloha na
pořízení 2 ks autobusových zastávek.
Zůstatková hodnota dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji činí 1.947 tis. Kč a na
tento účet se účtuje poprvé od roku 2014 - částka se týká pozemků určených k prodeji.
Dlouhodobý finanční majetek
V průběhu roku 2015 bylo provedeno přecenění finančního majetku ekvivalencí na základě
předložených závěrečných zpráv o hospodaření a finančních výkazů jednotlivých společností.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem jsou zastoupeny vkladem do společností:
- M.O.S., s.r.o.
Jedná se o 100% účast v M.O.S., s.r.o.

106 tis. Kč

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem jsou zastoupeny vkladem do společností:
- SATT, a.s. Žďár nad Sázavou
Jedná se o akcie firmy SATT, a.s., předané bezúplatně městu Žďár nad Sázavou.

135.837 tis. Kč

- LDO Přibyslav
612 tis. Kč
Jedná se o členský vklad do majetku LDO, spočívajícího ve vkladu spoluvlastnického podílu města
na nemovitostech LDO.
.
Dlouhodobé pohledávky
Na účtu poskytnutých návratných finančních výpomoci dlouhodobých jsou vedeny pohledávky
v celkové výši 2 tis. Kč.
-

půjčky sociálně slabým občanům, v roce 2015 bylo splaceno 0 Kč,
půjčky z FB fyzickým osobám byly v roce 2015 splaceny,
půjčky z FB právnickým osobám byly v roce 2015 splaceny,
půjčka neziskové organizaci HOCKEY-club Žďár nad Sázavou,
v roce 2015 byla splacena,

2 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč
0 tis. Kč

B. Oběžná aktiva
Oběžná aktiva se oproti stavu k 01. 01. 2015 zvýšila o 1.407 tis. Kč. Zásoby se snížily o 1 tis. Kč,
krátkodobé pohledávky se snížily o 15.499 tis. Kč a krátkodobý finanční majetek se zvýšil o 16.907 tis.
Kč.
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Zásoby
Materiál na skladě je v hodnotě 31 tis. Kč. V průběhu roku bylo na účtu účtováno v souvislosti s
nákupem a prodejem materiálu. Jedná se o domovní čísla.

Krátkodobé pohledávky
Na účtu Odběratelé jsou vedeny pohledávky celkové výši 3.982 tis. Kč:
-

z pronájmu nebytových prostor a služeb s tím spojených
z pronájmu nebytových bytů a záloh na služby
z pronájmu pozemků
z pronájmu plynárenského zařízení
z prodeje dřeva
z prodeje pozemků
z prodeje propagačního materiálu
ostraha objektu a výjezdy MP
ze zřízení věcných břemen
z nakládání a třídění KO – podnikatelé
z pronájmu hrobových míst
z pronájmu reklamních míst
ostatní příjmy, náhrada škody, apod.
EKO - KOM

1.087 tis. Kč
1.026 tis. Kč
121 tis. Kč
42 tis. Kč
379 tis. Kč
50 tis. Kč
154 tis. Kč
5 tis. Kč
19 tis. Kč
7 tis. Kč
88 tis. Kč
218 tis. Kč
87 tis. Kč
699 tis. Kč

Na účtu opravné položky k účtu odběratelů město vykazuje zůstatek ve výši 1.141 tis. Kč. Jedná se
o tvorbu opravných položek především z minulých let na pohledávky po splatnosti v souladu s § 65
vyhlášky č. 410/2009 Sb. Převážně za nájemné a služby za byty a ostatní příjmy. Tvorba opravných
položek je prováděna k datu účetní závěrky.
Účet krátkodobé poskytnuté zálohy vykazuje stav ve výši 7.316 tis. Kč, jedná se o zálohy
poskytnuté na dodávku elektrické energie, plynu, vody a ostatní služby. Zálohy jsou průběžně
vyúčtovávány.
Účet jiných pohledávek z hlavní činnosti vykazuje zůstatek ve výši 8.099 tis. Kč:
-

pokuty Městské policie
pokuty odboru dopravy
pokuty živnostenský úřad
pokuty stavební úřad
pokuty majetkoprávní-přestupky
pokuty životní prostředí
pokuty odbor školství
pokuty odbor vnitřních věcí
odbor sociální-vratky SD z minulých let
místní poplatek za KO
místní poplatek za rekr.pobyt a ubyt.kapacitu
místní poplatek za užívání veřejného prostranství
místní poplatek ze psů
poplatek za hrobová místa

467 tis. Kč
2.321tis. Kč
569 tis. Kč
18 tis. Kč
549 tis. Kč
79 tis. Kč
5 tis. Kč
5 tis. Kč
37 tis. Kč
3.811 tis. Kč
173 tis. Kč
30 tis. Kč
19 tis. Kč
16 tis. Kč
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Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou průběžně vymáhány. Na účtu jsou vedeny i obtížně vymahatelné
pohledávky z minulých let. K jiným pohledávkám z hlavní činnosti byly vytvořeny opravné položky ve
výši 5.605 tis. Kč.
Zůstatek účtu pohledávky za zaměstnanci ve výši 134 tis. Kč se skládá z pohledávek z půjček
poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu a vyúčtováním soukromých telefonních služeb.
Účet krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery vykazuje stav ve výši 5.063 tis. Kč. Jedná se
nevyúčtované poskytnuté zálohy (příspěvky):
-

příspěvkovým organizacím
podnikatelským subjektům
neziskovým organizacím
právnickým osobám
fyzickým osobám

80 tis. Kč
417 tis. Kč
4.488 tis. Kč
30 tis. Kč
48 tis. Kč

Na dohadných účtech aktivních ve výši 16.897 tis. Kč jsou vytvořené dohady na investiční a
neinvestiční dotace:
-

výkon sociální práce
akceschopnost JPO
prevence kriminality
SPOD
fond Kosinka
Projekt CZ1.00/22.09611-rovoj služeb TC ORP Žďár nad Sázavou
Terénní práce v lokalitě Žďár nad Sázavou 3
Městské divadlo – realizace energetických úspor
Revitalizace příměstské zeleně

1.042 tis. Kč
198 tis. Kč
468 tis. Kč
3.182 tis. Kč
18 tis. Kč
5.014 tis. Kč
150 tis. Kč
84 tis. Kč
6.741 tis. Kč

Na účtu ostatní krátkodobé pohledávky je vykázán zůstatek ve výši 13.059 tis. Kč:
- PAMEX – služby k vyúčtování (vyúčtováno v r. 2016)
- Investservis – služby k vyúčtování (vyúčtováno v r. 2016)
- bytová družstva – služby k vyúčtování (vyúčtováno v r. 2016)

3.179 tis. Kč
4.908 tis. Kč
4.972 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek
Zůstatek na účtech krátkodobého finančního majetku je k 31. 12. 2015 celkem 221.972 tis. Kč:
Termínované vklady krátkodobé - vklad vedený u Sberbank
Jiné běžné účty - depozitní účet vedený u KB

15.344 tis. Kč
1.218 tis. Kč

Základní běžný účet ÚSC
z toho
- vedených u KB
- vedených u ČSOB
- vedených u ČNB
- vedených u ČS

102.546 tis. Kč

Běžné účty fondů ÚSC
z toho
- vedený u KB - grantový fond
- vedený u KB - sociální fond

101.704 tis. Kč

65.950 tis. Kč
36.007 tis. Kč
1 tis. Kč
588 tis. Kč

66 tis. Kč
1.543 tis. Kč
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-

vedený u ČSOB - fond bydlení - splátky půjček z FB
vedených u ČSOB - účty bytových družstev
vedený u ČSOB- účet „sbírka Kosinka“
vedený u J&T Banka
vedený u UniCredit Bank

2.634 tis. Kč
12.387 tis. Kč
17 tis. Kč
66.677 tis. Kč
18.380 tis. Kč

Na účtu cenin je zůstatek celkem 1.160 tis. Kč, v tom jsou vedeny stravenky v hodnotě 93 tis. Kč a
frankotyp v hodnotě 1.067 tis. Kč
C. Vlastní kapitál
Vlastní kapitál se v porovnání se stavem k 01. 01. 2015 zvýšil o 95.680 tis. Kč. Výsledkem
hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši 36.284 tis. Kč, výsledkem hospodaření minulých
účetních období je zisk ve výši 312.566 tis. Kč.
Na účtu jmění účetní jednotky bylo účtováno o bezúplatném převzetí budovy Zimního stadionu
včetně pozemků na základě Darovací smlouvy s TJ Žďár nad Sázavou v hodnotě 46.599 tis. Kč,
v souladu s dědickou smlouvou převzetí sbírky obrazů manželů Bödefeldových – obrazy Kosinka ve
výši 1.429 tis. Kč, převzetí elektrocentrály v hodnotě 197 tis. Kč na základě smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnictví s ČR – Ministerstvem obrany a obrazy z Úřadu práce ve výši 19 tis. Kč. Bezúplatný
byl i převod parkoviště za OK Marketem v hodnotě 40 tis. Kč, smlouva uzavřena s OK Marketem plus
s.r.o. Dále zde byly zaúčtovány bezúplatně převzaté pozemky od ÚZSVM ve výši 700 tis. Kč, od Kraje
Vysočina ve výši 153 tis. Kč, darované pozemky Kraji Vysočina ve výši 242 tis. Kč. Dále se na tomto
účtu promítá zúčtování fondů.
Na účtu transferů na pořízení dlouhodobého majetku bylo účtováno o přijatých dotacích a darech
na investiční majetek a jejich zúčtování ve výši 28.110 tis. Kč. Dále se zde účtuje i o odpisech majetku
pořízeného z dotací, toto zúčtování tvoří částku 7.791 tis. Kč.
Ostatní fondy
Na účtu ostatních fondů je veden sociální fond, který k 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek ve výši 601 tis.
Kč. V roce 2015 byl fond tvořen přídělem a příjmy ve výši 4.229 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 4.110 tis.
Kč (stravné, penzijní připojištění, životní a pracovní výročí, sportovní aktivity, divadelní předplatné,
dětské tábory, provozní náklady rekreačních zařízení na Piláku).
Dále je na účtu ostatních fondů veden Fond rozvoje bydlení, který k 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek ve
výši 1.884 tis. Kč.
Dále je na účtu ostatních fondů veden Grantový fond, který k 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek ve výši
66 tis. V roce 2015 bylo do fondu převedeno 5.600 tis. Kč, čerpáno bylo ve výši 5.630 tis. Kč. Vratky
poskytnutých grantů činily 29 tis. Kč.
Dále je na účtu ostatních fondů veden Fond správy finančních prostředků, který k 31.12.2015
vykazuje zůstatek ve výši 106.402 tis. Kč.
Dále je na účtu ostatních fondů veden fond Bytových domů, který k 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek ve
výši 10.324 tis. Kč.
Dále je na účtu ostatních fondů veden fond Kosinka, který k 31. 12. 2015 vykazuje zůstatek ve výši 17
tis. Kč.
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D. Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky se v porovnání se stavem k 01. 01. 2015 zvýšily o 1.458 tis. Kč. Jednalo se
zejména o zvýšení stavu na účtu dlouhodobých úvěrů o 3.349 tis. Kč. Ostatní dlouhodobé závazky se
snížily o 318 tis. Kč. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se snížily o 1.573 tis. Kč.
Na účtu dlouhodobé úvěry jsou vedeny závazky z bankovních úvěrů ve výši 44.364 tis. Kč a jsou
zastoupeny těmito úvěry:
- Úvěr od ČSOB a.s. poskytnutý na financování rekonstrukce a realizace energetických úspor domu
kultury byl v roce 2015 splacen.
- Úvěr od ČSOB a.s. poskytnutý v r. 2015 na financování investičních akcí „Zvýšení únosnosti silnice
I/19 Žďár nad Sázavou“ a „Rekonstrukce povrchů ulice Neumannova“ ve výši 15.000 tis. Kč.
První splátka ve výši 790.000,- Kč bude v 3/2015 a poslední splátka v 9/2020.
- Úvěr od ČS a.s. poskytnutý k financování rekonstrukce MK, chodníků a parkovacích stání ve městě
ve výši 30.000 tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je 3.308 tis. Kč (poslední splátka ke dni
30. 6. 2016)
- Úvěr od ČSOB a.s. na financování výstavby relaxačního centra ve městě ve výši 45.000tis. Kč,
zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je 26.056 tis. Kč (poslední splátka ke dni 18. 06. 2021).
Zůstatek účtu ostatních dlouhodobých závazků je ve výši 95.549 tis. Kč. Na účtu je vedena
uhrazená kupní cena za prodej bytových domů na základě smluv o smlouvách budoucích.
Zůstatek účtu dlouhodobých přijatých záloh na transfery byl v r. 2015 vyúčtován.
Krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky se v porovnání se stavem k 01. 01. 2015 snížily o 2.734 tis. Kč
Účet dodavatelé představuje v částce 10.052 tis. Kč závazky z neuhrazených neinvestičních a
investičních faktur. Závazky pocházejí z prosince 2015 a jsou spláceny ve lhůtě splatnosti.
Zůstatek účtu krátkodobé přijaté zálohy ve výši 18.866 tis. Kč je zastoupen hlavně zálohami na
služby roku 2015 na byty:
- RK PAMEX
- RK Investservis
- bytová družstva
- záloha na převod nemovitostí
- záloha služeb nebytové prostory
Vyúčtování skutečné spotřeby a zúčtování záloh je prováděno průběžně.

4.032 tis. Kč
7.055 tis. Kč
7.364 tis. Kč
183 tis. Kč
232 tis. Kč

Na účtech zaměstnanci, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové spoření a jiné
přímé daně jsou vedeny závazky z vyúčtování mezd za prosinec 2015.
Účet daň z přidané hodnoty ve výši 1.381 tis. Kč tvoří závazek z DPH, jedná se o daňovou povinnost
za prosinec 2015. Město je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty.
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Na účtu závazky k vybraným místním vládním institucím je evidován zůstatek ve výši 200 tis. Kč,
jedná se o platební výměr Kraje Vysočina, který je v řešení na Ministerstvu financí.
Na účtu krátkodobé přijaté zálohy na transfery je evidován zůstatek ve výši 5.057 tis. Kč,
představující k datu účetní závěrky nevyúčtované přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu a
EU:
-

sociální práce
sociálně právní ochrana dětí
prevence kriminality
akceschopnost JPO
příspěvek na sbírku Kosinka
Terénní práce v lokalitě Žďár nad Sázavou 3
Family a Senior Point

1.042 tis. Kč
3.182 tis. Kč
468 tis. Kč
138 tis. Kč
17 tis. Kč
150 tis. Kč
60 tis. Kč

Výnosy příštích období ve výši 809 tis. Kč zahrnují:
- faktury za nájem a služby na 1. Q/2016, splatné v r. 2015
- dočasné užívání pozemku za 1.1.2016-30. 9. 2016 uhrazené v r.2015

757 tis. Kč
52 tis. Kč

Dohadné účty pasivní jsou ve výši 30.234 tis. Kč a představují dohad na:
- poskytnuté příspěvky sdružením, FO a dalším subjektům
- předpokládané výdaje za energie
- předpis daně z příjmu obce za r. 2015

5.023 tis. Kč
4.511 tis. Kč
20.700 tis. Kč

Ostatní krátkodobé závazky jsou ve výši 967 tis. Kč a představují:
-

přeplatky pohledávek - řešeno v r. 2016
ekologické poplatky- převod v 1/2016 na SFŽP
pokuty s odvodem ŽP
závazky k depozitnímu účtu, pozastávky ke stavbám, apod.
ostatní závazky k depozitnímu účtu (hotovost z nálezů, apod.)
závazky, týkající se mzdové agendy

71 tis. Kč
86 tis. Kč
51 tis. Kč
578 tis. Kč
18 tis. Kč
163 tis. Kč
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Komentář k nákladům a výnosům (výkaz zisku a ztráty)
Náklady a výnosy vede město Žďár nad Sázavou v hlavní činnosti, o hospodářské činnosti neúčtuje.
Výnosy byly zúčtovány ve výši 415.654 tis. Kč a náklady ve výši 379.370 tis. Kč. Výsledkem
hospodaření běžného účetního období je zisk 36.284 tis. Kč.
K významným výnosům města patří zejména výnosy z činnosti ve výši 89.814 tis. Kč, finanční výnosy
dosahují částky 6.797 tis. Kč, výnosy z transferů jsou ve výši 51.644 tis. Kč a výnosy ze sdílených
daní a poplatků ve výši 267.398 tis. Kč.
Výnosy z činnosti jsou tvořeny hlavně výnosy z pronájmů ve výši 37.188 tis. Kč. Jedná se především o
nájem nebytových prostor a pozemků, nájem obecních bytů a ostatní drobné pronájmy. Dále se jedná
o výnosy ze správních a místních poplatků ve výši 24.524 tis. Kč, výnosy z prodeje pozemků ve výši
5.358 tis. Kč, výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve výši 4.156 tis. Kč, výnosy z
prodeje služeb ve výši 4.844 tis. Kč (zejména energií spojených s nájmem nebytových prostor,
parkovací automaty, odpad podnikatelů, právo využití apod.), výnosy z prodeje vlastních výrobků ve
výši 3.383 tis. Kč (prodej dřeva, knih, propagačního materiálu apod.), ostatní výnosy z činností ve výši
7.241 tis. Kč (vratka příspěvku, věcná břemena, výnosy za zajištění zpětného odběru a využití
odpadů, náklady řízení, dary, přijaté pojistné náhrady apod.) a výnosy z jiných pokut a penále ve výši
2.045 tis. Kč.
K významným nákladům patří náklady z činnosti, které byly zúčtovány ve výši 245.576 tis. Kč. Dále se
jedná o finanční náklady ve výši 1.911 tis. Kč, náklady na transfery ve výši 108.932 tis. Kč a daň
z příjmů ve výši 22.951 tis. Kč. Nejvyššími položkami nákladů z činnosti jsou náklady na ostatní služby
ve výši 53.862 tis. Kč (zejména sběr a svoz komunálního odpadu, údržba veřejné zeleně, čištění
města, zimní údržba komunikací, sběr a svoz separovaného odpadu, údržba bytového fondu a další
služby spojené s provozem), odpisy dlouhodobého majetku ve výši 38.859 tis. Kč, náklady na mzdy ve
výši 66.042 tis. Kč, zákonné sociální pojištění ve výši 21.938 tis. Kč, náklady na opravy ve výši 29.726
tis. Kč (opravy budov, opravy městských komunikací a další), spotřeba energií ve výši 9.345 tis. Kč,
prodaný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2.732 tis. Kč, prodané pozemky ve výši 6.413 tis. Kč a
spotřeba materiálu ve výši 5.880 tis. Kč.

Komentář k dalším předkládaným podkladům
V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek a v souladu se Zásadami schvalování účetní závěrky města Žďáru nad
Sázavou jsou mezi podklady pro schválení účetní závěrky města zařazeny i zprávy útvaru interního
auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv
na úplnost a průkaznost účetnictví, a stejně tak i roční zpráva interního auditu.
V březnu roku 2016 proběhl audit účetní závěrky za rok 2015 externím auditorem (společností FSG
Finaudit, s.r.o., třída Svobody 645/2, Olomouc Brno, IČ: 619 47 407).
Výrok auditora:
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv města Žďár
nad Sázavou k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků
za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.
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1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2015

Zprava

nezavislc~ho

auditora

urcena statutarnfmu organu ucetnf jednotky

Mesto Zd'ar nad Sazavou
0 overenf radne ucetnf zaverky
k rozvahovemu dni 3 1 .12.2015
za overovane obdobf
od 1.1. 2015 do 31.12.2015

FSG ~
OBSAH ZPRAVY
1. Vykonavatel auditu
2. Predmet a ucel overenf
3· Prfjemce zpn1vy
4· Pravnf ramec cinnosti auditora
5.Auditorska zprava

PRILOHY
Rozvaha
2. Vykaz zisku a ztraty
3· Prfloha k ucetnf zaverce

1.

1.

Vykonavatel auditu

Overenf ucetnf zaverky provedla auditorska spolecnost FSG Finaudit, s.r.o., se sfdlem
v Olomouci, zapsana v seznamu vedenem Komorou auditoru Leske republ iky s Cfslem
auditorskeho opravnenf 154 a zapsana v obchodnfm rejstrfku, vedenem Krajskym soudem
v Ostrave, oddfl C, vlozka 12983, IC: 61947407.
Overenf proved I tym pracovnfku ve slozenf:
lng. Jakub Steinfeld
odpovedny auditor:
clenove skupiny:
lng. Olga Pospfsilova
lng. Irena Dvorakova
2.

Predmet a ucel overeni

Ucetni' jednotka
Predmet overenf:
za ucetnf obdobf:
provedena ke dni:
ucetnf jednotky:
pravnf forma:
sfdlo spolecnosti:
IL:

Radna ucetnf zaverka
2015
31.12.2015
mesto Zd'a r nad Sazavou
uzemnf samospravny celek
Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou
00295841

3· Prijemce zpn1vy
Statutarnf organ mesta Zd'ar nad Sazavou
Prfjemce zpravy je povinen o obsahu teto zpravy informovat cleny Zastupitelstva a Rady mesta
Zd'ar nad Sazavou.

4· Pravnl ramec cinnosti auditora
• zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvf, vyhlaska c. 41oj2oo9 Sb. a Leske ucetnf standardy c. 701710 pro ucetnf jednotky, ktere vedou ucetnictvf podle vyhlasky c. 410/2009 Sb.,
• zakon o auditorech a Komore auditoru LR, Mezinarodnf auditorske standardy a souvisejfd
aplikacnf dolozky Komory auditoru LR.

•

•

FSG ~ F

u

V
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Zprava nezavisleho auditora
urcena Zastupitelstvu a Rade ucetnl jednotky

Mesto Zd'ar nad Sazavou
Provedli jsme audit pi'ilozene ucetnf zaverky mt!sta Zd'a r nad Sazavou, IC: 00295841, sfdlem Zizkova
227j1, Zdar nad Sazavou, tj. rozvahu k rozvahovemu dni 31 .12.2015, yYkaz zisku a ztraty za ucetnf obdobf
od 1.1.2015 do 31.12. 2015 a pi'flohu k teto ucetnf zaverce.

Odpovednost statut6rnfho organu ucetnfjednotky za ucetni z6verku
Statutarnf organ yYse uvedene ucetni jednotky je odpovedny za sestavenf ucetnf zaverky, ktera podava
verny a poctivY obraz v souladu s ceskymi ucetnimi pi'edpisy, a za takovY vnitrni kontrolnf system, kter)t
povazuje za nezbytny pro sestavenf ucetnf zaverky tak, aby neobsahovala yYznamne (materialnf)
nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou.
Odpovednost auditora
Nasf odpovednosti je vyjadnt na zaklade naseho auditu yYrok k teto ucetnf zaverce. Audit jsme provedli
v souladu se zakonem o auditorech, mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejfdmi aplikacnfmi
dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pi'edpisy jsme povinni dodriovat eticke
pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom zfskali pi'imei'enou jistotu, ze ucetnf zaverka
neobsahuje yYznamne (materialnf) nespravnosti.
Audit zahrnuje provedenf auditorsk,Ych postupu k zfskanf dukaznfch informad o castkach a udajfch
zvei'ejnenych v ucetnf zaverce. Vyber postupu zavisf na usudku auditora, zahrnujfdm i vyhodnoceni rizik
yYZnamne (materialnf) nespravnosti udaju uvedenych V ucetnf zaverce zpusobene podvodem nebo
chybou. Pi'i vyhodnocovani techto rizik auditor posoudf vniti'nf kontrolni system relevantnf pro sestaveni
ucetnf zaverky podavajfd verny a poctivY obraz. Cflem tohoto posouzenf je navrhnout vhodne auditorske
postupy, nikoli vyjadi'it se k ucinnosti vniti'niho kontrolnfho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje
posouzenf vhodnosti pouzicych ucetnich metod, pi'imei'enosti ucetnich odhadu provedenych vedenfm i
posouzenf celkove prezentace ucetni zaverky.
Jsme pi'esvedceni, ze dukazni informace, ktere jsme zfskali, poskytujf dostatecny a vhodny zaklad pro
vyjadi'eni naseho yYroku.

Vjrok auditora
Podle naseho nazoru ucetnr zaverka podava verny a poctiv9 obraz aktiv a pasiv mesta Zcfar nad
Sazavou k 31.12.2015 a nakladu, Y9nosu a Y9sledku jejiho hospodai'eni a peneznich toku za ucetnf
obdobi od 1.1.2015 do 31.12.2015 v souladu s cesi<Ymi ucetnimi pi'edpisy.

V Olomouci dne 21. bi'ezna 2016

FSG Finaudit, s.r.o.
ti'fda Svobody 645/2, Olomouc,
Cislo auditorskeho opravneni
auditorske spolecnosti KACR 154,
lng. jakub Steinfeld
auditor odpovedny za vypracovanf
zpravy jmenem spolecnosti,
Cislo auditorskeho opravnenf KACR 2015,
jednatel spolecnosti FSG Finaudit, s.r.o .

•

•

2

Priloha

c. 1 k vyhlasce c. 41 0/2009 Sb.

Rozva ha
zAKLADNI

-u· l ·

,~ -.4 -~ , 1 ;
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~

Mt!lsto L.d~r nad Sazavou. L.izkova 227/1 , 591 31 L.d'~r nad S~zavou, null, 00295841
sestaven~ k 31 .12.2015
01 Ke. s presnostl na dv~ desetinna mfsta)
okamzik sestavenf: 10.03.2016

~::
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Nazev polozky

Stata aktiva

I.

Dlouhodoby nehmotny majetek

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

--

iC

BRUTTO

KOREKCE

OBDOBi

MINULE

NETTO

936 669 008,04
929 923 028,14
9 675 457,68

I :l·1

~s.r. Q$ ~

3

2 663 215 409,58
2 393 328 826,05
10 149 882,29

2 568 810 505,74
2 300 330 257,89
7 729 026,68

Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje

012

0,00

0,00

0,00

0,00

Software

01 3

8 448 949,10

3 246 212,52

5 202 736,58

2 297 616,97
0,00

Ocenitelna prava

014

0,00

0,00

0,00

Povolenky na emise a preferencn i limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Drobny dlouhodoby nehmotny majetek

018

2 225 670,16

2 225 670,16

0,00

Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek

019

8 170 375,71

4 203 575,00

3 966 800,71

4 589 609,71

7. Nedokoneeny dlouhodoby nehmotny majetek
Uspofadacf ucet technickeho zhodnocenf dlouhodobeho
8.
nehmotneho maietku
9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek

041

980 345,00

0,00

980 345,00

841 800,00

044

0,00

0,00

0,00

0,00

051

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Dlouhodoby nehmotny majetek ureeny k prodeji

035

0,00

0,00

0,00

0,00

3166 843 245,24

920 247 570,46

2 246 595 674, 78

2 157166 852,00
578 572 119,94

II.

Dlouhodoby hmotny majetek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ill.

2

3 599 884 417,62
3 323 251 854,19
19 825 339,97

AKTIVA CELKEM
A.

(¥

* *
~~;, ~lslu
• -:.
<'
~
q;r,1vn.._~gp 3- 2016

1
Syntetick}t ucet

"'(;:

.J(;

.;,, .

Cislo polozky

0

Pozemky

031

587 642 732,28

0,00

587 642 732,28

Kulturni pfedmety

032

7 924 335,00

0,00

7 924 335,00

6 476 635,00

Stavby

021

2 427 779 394,71

854 708 341 ,35

1 573 071 053,36

1 489 437 936,97

Samostatne movite veci a soubory movitYch veer

022

72 514 793,26

30 200 228,63

42 314 564,63

35 909 929,13

Pestitelske celky trvalych porostU

025

0,00

0,00

0,00

0,00

Drobny dlouhodoby hmotny majetek

028

33 882 067,08

33 882 067,08

0,00

0,00

Ostatni dlouhodoby hmotny majetek

029

0,00

0,00

0,00

0,00

Nedokonceny dlouhodoby hmotny maj etek
Usporadaci ueet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho
9.
maietku
10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek

042

34 769 655,91

1 456 933,40

33 312 722,51

40 997 431 ,96

045

0,00

0,00

0,00

0,00

052

382 867 ,00

0,00

382 867,00

0,00

11 . Dlouhodoby hmotny majetek urceny k prodeji

036

1 947 400,00

0,00

1 947 400,00

5 772 799,00

136 554 803,98

0,00

136 554 803,98

134 798 030,21

106 104,00

0,00

106 104,00

98 000,00

Dlouhodoby financnl majetek

1. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujlcim vlivem

061
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Cislo polozky

3

BRUTTO

OBDOBi
KOREKCE

NETTO

4
MINULE

2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem

062

136 448 699,98

0,00

136 448 699,98

3. Dluhove cenne papiry df"Zene do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

4.
5.
6.
7.
8.

Dlouhodobe pujcky

067

0,00

0,00

0,00

0,00

Terminovane vklady dlouhodobe

068

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatni dlouhodoby financnr majetek

069

0,00

0,00

0,00

0,00

Poi'izovany dlouhodoby financnf majetek

043

0,00

0,00

Poskytnute zalohy na dlouhodoby financni majetek

053

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Dlouhodobe pohledavky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.

2

Syntetickj ucet

Nazev polozky

IV.

B.

1

134 700 030,21

28465,00

0,00

28 465,00

636 349,00

Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe

462

1 845,00

0,00

1 845,00

636 349,00

Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru

464

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobe poskytnute zalohy

465

26 620,00

0,00

26 620,00

0,00

Dlouhodobe pohledavky z rueeni

466

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatni dlouhodobe pohledavky

469

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobe poskytnute zalohy na trasfery

471

0,00

0,00

0,00

0,00

Zprosti'edkovanf dlouhodobych transferu

475

0,00

0,00

0,00

0,00

276 632 563,43
30 949,69

6 745 979,90
0,00

269 886 583,53
30 949,69

268 480 247,85
32 209,35

Obezna aktiva
zasoby
1. Poffzeni materialu

111

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Material na sklade

112

30 949,69

0,00

30 949,69

32 209,35

3. Material na ceste

0,00

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

119

0,00

0,00

0,00

Nedokoncena vyroba

121

0,00

0,00

0,00

0,00

Polotovary vlastni vyroby

122

0,00

0,00

0,00

0,00

Vyrobky

123

0,00

0,00

0,00

0,00

Poi'izeni zbozf

131

0,00

0,00

0,00

0,00

Zbozi na sklade

132

0,00

0,00

0,00

0,00

Zbozi na ceste

138

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatni zasoby
Kratkodobe pohledavky

139

Odberate le
Smenky k inkasu
Pohledavky za eskontovane cenne papiry
/~
"'1).

0,00

0,00

47 882 943,30

63 382 342,09

311

3981679,1 1

1 141 365,52

2 840 313,59

4 802 836,97

312

0,00

0,00

0,00

0,00

313

0,00

0,00

0,00

0,00

314

7 315 817,82

0,00

7 315 817,82

7 686 383,63

315

8 098 522,74

5 604 614,38

2 493 908,36

2 738 245,01

("'+\

3 16

0,00

0,00

0,00

0,00

7J

317

0,00

0,00

0,00

0,00

319

0,00

0,00

0,00

0,00

335

133 680,00

0,00

133 680,00

99 124,00

336

0,00

0,00

0,00

0,00

' ... '" ' 0 Y";~
;

Poskytnute navratne financni vypofo~ krat~o~
Kratkodobe pohledavky z postou~; ~~ch_~e'i!u
Pohledavky z pi'erozdelovanych

~Wir

'"~

-.

Pohledavky za zamestnanci

\"A
~/ '.

.<"

-: • -

Socialnf zabezpeceni

0,00

6 745 979,90

....-.:~

Kratkodobe poskytnute zalohy
Jine pohledavky z hlavni cinnosti

0,00

54 628 923,20

"'·l· o
Cl~

i

-

'~-

. ,. ,
i?J

o"r
1 lvr. "~'c-..rj

~jl . s.I :J~zj/.1)32016
r.o
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Cislo polozky

Synteticky

Nazev polozky

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NETTO

MINULE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

341

Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plnenl
Dari z pfidane hodnoty

342

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Pohledavky za osobami mimo vybrane vladnl instituce
Pohledavky za vybranymi usti'ednimi vladnimi institucemi
Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnlmi institucemi
Kratkodobe pohledavky z rucenl
Pevne termlnove operace a opce
Pohledavky z finaneniho zajisteni
Pohledavky z vydanych dluhopisu

344
346

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

348
361
363

79 739,60
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

79 739,60
0,00
0,00

365
367

0,00
0,00
5 063 340,00
0,00
0,00
0,00
16 896 754,54
13 059 389,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

16 896 754,54
13 059 389,39

29 575 048,96
13 477 298,52

221 972 690,54

0,00

221 972 690,54

205 065 696,41

0,00
0,00
0,00
15 344 088,00
1 218 406,47
0,00
102 546 373,65
101 704 196,32
1 159 626,10
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

\ *.-.;.

- -.

-'
I

343

373
375
381
385
388
377
251

- .... r?\

,,_

253
256
244
245
241
231
236
263
262
261

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

". -. '~,c ""'~h -03- 1016
~ }.; ·

~t~\•J vi~i _.A
Ucfic

~.r.o -

5:3/
0'"

0,00
0,00
104 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 899 205,00

5 063 340,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
15 193 433,78
5 059 825,40

15 344 088,00
1 218 406,47
0,00

0,00

102 546 373,65
101 704 196,32
1 159 626,10
0,00
0,00

71 692 577,51
112201 712,02
918 147,70
0,00
0,00

2

1
OBOOBi

Syntetickj u~et

Nazev polozky

BEZNE

2 663 215 409,58
2 446 616 360,74
1 978 465 988,96

PASIVA CELKEM
I.

BRUTTO

4

0,00

~

c.

3

337
338

2. Dluhove cenne papiry k obchodovanl
3. Jine cenne paplry
4. Terminovane vklady kratkodobe
5. Jine Mzne ucty
9. Bezny ucet
11. Zakladni bezny ueet uzemnlch samospravnych celku
12. Bezne ucty fondu uzemnll"iu:.<=>nspravnych celku
~
,
·~
15. Ceniny
"' ~v. ,-·
..; ;~t G;.
'\
16. Penlze na ceste / ~' v
~p
It:
17. Pokladna

Cislo polozky

2
OBOOBi
KOREKCE

Zdravotni pojisteni
Duchodove spofeni
Dan z pfljmu

Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery
Zprosti'edkovani kratkodobych transferu
Naklady pi'istich obdobi
Pfijmy pi'istlch obdobl
Dohadne ucty aktivni
Ostatni kratkodobe pohledavky
Kratkodoby finan~ni majetek
1. Majetkove cenne paplry k obchodovani

Ill.

1
u~et

Vlastni kapital
Jmeni u~etni jednotky a upravujici polozky
Strana 3 z 5

MINULE

2 568 810 505,74
2 350 936 290,88
1 991 490 199,61

1
Cislo polozky

Synteticky ucet

Nazev polozky

BEZNE

1. JmE'mi ucetni jednotky
3. Transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku

401
403

4. Kurzove rozdily

405
406

5. Ocer'\ovaci rozdfly pfi prvotnfm pouzitf metody
6. Jine ocenovaci rozdlly
7. Opravy pfedcMzejlclch ueetnlch obdobi
II.

6. Ostatni fondy

2 572 290 559,64
295 638 315,92

0,00

407

-825 708 185,26
39 927 389,98

0,00
-820 313 225,26
44 811 039,21

408

-100 477 314,80

-100 936 489,90

119 299 808,18

46 879 916,23

119299808,18

46 879 916,23

348 850 563,60

312 566 175,04

36 284 388,56
0,00
312 566 175,04

37 120 368,49
0,00
275 445 806,55

216 599 048,84
0,00

217 874 214,86
0,00

419

Vysledek hospodai'eni

1. Vysledek hospodafenl bezneho ucetniho obdobl
2. vysledek hospodafenl minulych ueetnlch obdobi
3. Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata pi'edcMzejiclch let
D.

431
432

Cizi zdroje

I.

Rezervy

1. Rezervy
II.

Ill.

441

0,00

0,00

139 913 009,56

138 454 692,16

451
452

44 364 204,56
0,00

41 014 973,56
0,00

453
455
456

0,00

0,00
0,00
0,00

Dlouhodobe zavazky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dlouhodobe uvery
Pfijate navratne financni ¥Ypomoci dlouhodobe
Dlouhodobe zavazky z vydanych dluhopisu
Dlouhodobe prijate zfllohy
Dlouhodobe zavazky z rucenl
Dlouhodobe smenky k uhrade
Ostatni dlouhodobe zavazky

Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery
Zprostfedkovani dlouhodobych transferu
Kratkodobe zavazky
1. Kratkodobe uvery

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eskontovane kratkodobe dluhopisy (smenky)
Kratkodobe zavazky z vydanych dluhopisu
Jine kratkodobe pujcky
Dodavatele
Smenky k uhrade
Kratkodobe prijate zalohy
Zavazky z delene spravy
Pfijate navratne financni yYpomoci kratkodobe
Zamestnanci

.,..-.,. , ) i1~
/

/

f r-':'

0

'"'~'(}

'!<...,.
"(

""" *

- 1'1

..:....

;

\:.,_

L~

.;. --"

t1

"\
(~\

<?.-, --

*~

~ ~....<

RI

i"'

\.?". r (<\0 ~l!r~v ' . O'j
'- ,...._
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9

1n1SI

MINULE

2 548 766 456,03
315 957 643,01

Fondy ucetni jednotky

Ill.

2
OBDOBi

0,00
0,00

457

0,00

0,00

459
472
475

95 548 805,00
0,00
0,00

95 866 942,00
1 572 776,60
0,00

76 686 039,28

79 419 522,70

281
282
283

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

289
321

0,00
10 052 152,37

0,00
6 822 173,36

322
324
325
326
331

0,00

0,00

18 866 109,33
0,00
0,00
5 073 912,00

23 929 328,33
0,00
0,00
4 492 666,00

1
Cislo polozky

Syntetickj ucet

Nazev polozky

11 .
12.
13.
14.
15.
16.

BEZNE

MINULE

Jine zavazky vuci zamestnancum
Socialni zabezpecenl
Zdravotni pojistenl

333
336
337

0,00
2 166 607,00
935 858,00

Duchodove spoi'eni
Dari z pi'ijmu

338
341

5183,00
0,00

Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plnenl

342
343
345

938 429,00

939 004,00

1 381 352,50
0,00

1 120 195,50
0,00

17. Dari z pfidane hodnoty
18.
19.
20.
27.
28.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.

2
OBDOBI

Zavazky k osobam mimo vybrane vladnl instituce
Zavazky k vybranym usti'ednlm vl8dnlm instutuclm
Zavazky k vybranym mistnim vladnlm institucfm
Kratkodobe zavazky z ruceni
Pevne termlnove operace a opce
Zavazky z financnlho zajistenl
Zavazky z upsanych nesplacenych cennych paplru a podilu
Kratkodobe pi'ijate zalohy na transfery
Zprostredkovanl kratkodobych transferu
vydaje pflstich obdobi
Vynosy pi'istfch obdobl
Dohadne ucty pasivni
Ostatnl kratkodobe zavazky

0,00

0,00

349
362
363

200 000,00
0,00
0,00

200 000,00
0,00
0,00

366
368
374
375
383
384

0,00
0,00
5 057 145,83
0,00
0,00
808 895,25

0,00
0,00
6 886 686,59
0,00
77 561,95
805 633,50

389
378

30 233 554,06
966 840,94

27 500 517,53
3 909 826,94

Liikova 227/1

26AR NA~ ~~0U

5
PS~/

_/

1 -03- 2016

I
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823 667,00
5 776,00
0,00

347

M~STO :26AR NAD SAzAVOU

1/

0,00
1 906 486,00

1L__

Prfloha

c. 2 k vyhlasce c. 41 0/2009 Sb.

-r"

Vykaz zisku a ztraty
zAKLADNf

~ · ··'" h e,.(}

'
,;:,._'7>
~ ~ r~

Mllsto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31 .12.2015
01 Kt, s presnostf na dvll desetinna mfsta)
okamzik sestavenl: 10.03.2016

Xo

1
Nazev polozky

A.

Synteticky
ueet

NAKLADY CELKEM

I.

Naklady z cinnosti
1. Spotfeba materialu

2. Spotfeba energie
3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek

4.

Prodane zboii

5. Aktivace dlouhodobeho majetku
6. Aktivace obllzneho majetku

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Zmena stavu zasob vlastnl V'froby
Opravy a udrzovani
Cestovne
Naklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizacnfch sluieb
Ostatni sluzby
Mzdove naklady
Zakonne socialni pojistenl
Jine socialn f pojisten f
Zakonne socialni naklady
Jine socialn f naklady
Dan silnicni
Dan z nemovitostf
Jine dane a poplatky
Smluvni pokuty a uroky z prodleni
Jine pokuty a penale
Dary a jina bezuplatna pfedani
Prodany material
Manka a skody
Tvorba fondu

501
502
503
504
506
507
508
511
512
5 13
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
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2

3

HospodMska cinnost

Hlavni cinnost

574 519 586,36
246 717 104,60

5 880 125,15
9 344 992,67

0,00
0,00
0,00
0,00

5 107 617,23
10 175 704,46

29 725 967 ' 35
176 573,31
430 773,60
0,00
53 862 469,59
66 041 921 ,00
21 937 918,00
350 086,00
1 959 519,00
10 048,00
0,00
0,00
568 236, 00
0,00
401 440,00
359 870,77
7 464,48
288103,00
0,00

s.r.O·
4

0,00
0,00

0,00
0,00

;::,

MINULE OBDOB[

379 369 988,23
245 576 188,55

0,00
0,00
0,00

-p

~--J
~
i '.O~~~ 2(t? 03-

BEZNE OBDOBi
Hlavni cinnost

~

u
. *I

.

Ur!i t,

Cislo
polozky

I

HospodMska cinnost

0,00
0,00
0,00

0 ,00

0,00
0,00

0,00
0 ,00

0,00
0,00

0,00
0,00
33 575 559,11
214 246,79
652 388,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
56 901 330,41
66 387 730,13

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

21 5 12 036,00
353 842,00
1 959 553,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14415,00
6 190,00
0,00
794 344,00
3 717,00
200 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

859121,42
11 439,48
5608 791 ,52
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

2016

1
Cislo
polozky

Nazev polozky

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Syntetici<Y
ueet

1.
2.
3.
4.
5.
Ill.

Hlavni cinnost

0,00

34 946 079,50

0,00

Prodany dlouhodoby nehmotny majetek

552

0,00

0,00

0,00

0,00

Prodany dlouhodoby hmotny majetek

553

2 732 122,20

0,00

6 884 470,40

0,00

Prodane pozemky

554

6 412 609,00

0,00

1 847 304,00

0,00

Tvorba a zuctovanl rezerv

555

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba a zuctovanl opravnych polozek

556

1 673 553,69

0,00

-5 344 544,65

0,00

Naklady z vyrazenych pohledavek

557

748 329,38

0,00

201 850,87

0,00

Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku

558

2 434 884,35

0,00

2 482 398,00

0,00

Ostatnl naklady z cinnosti

549

1 369 775,89

0,00

1 361 520,63

0,00

1 911 060,79

0,00

199 411 320,84

0,00

191 876 522,44

0,00

Prodane cenne paplry a podlly

561

0,00

0,00

Uroky

562

1 049 562,09

0,00

1 467 928,76

0,00

Kurzove ztraty

563

1 099,70

0,00

5 696454,91

0,00

Naklady z pi'ecenenl realnou hodnotou

564

180 799,00

0,00

-838 723,79

0,00

Ostatni financni naklady

569

679 600,00

0,00

1 209 138,52

0,00

108 932 068,89

0,00

109 983 200,92

0,00

108 932 068,89

0,00

109 983 200,92

0,00

22 950 670,00

0,00

18 407 960,00

0,00

591

22 950 670,00

0,00

18 407 960,00

0,00

595

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Naklady vybranych mlstnlch vladnlch instituci na transfery
Dan z prijmu
1. Dan z pi'ijmu
2. Dodatecne odvody dane z pi'ljmu

Cislo
polozky

572

Nazev polozky

Synteticky
ucet

VYNOSY CELKEM

I.

Hospodarska cin nost

38 859 406,12

1

B.

MINULE OBDOBI

551

Naklady na transfery

v.

HospodaJska cinnost

Odpisy dlouhodobeho majetku

Financni naklady

II.

3

BEZNE OBDOBI
Hlavni cinnost

4

2

Vynosy z cinnosti

2

Hlavnl cinnost

4

3

BEZNE OBDOBI

MINULE OBDOBI

Hospod8rska cinnost

Hlavni cinnost

Hospodai'ska cinnost

415 654 376,79
89 814 360,05

0,00
0,00

611 639 954,85
84 019 954,65

0,00
0,00

1. Vynosy z prodeje vlastnlch vyrobku
2. Vynosy z prodeje sluzeb
3. Vynosy z pronajmu

601

3 383 151,39

0,00

2721185,01

0,00

602

4 843 785,56

0,00

4 798 957,62

0,00

603

37 188 340,58

0,00

37 092 975,28

0,00

4 . V'fnosy z prodaneho zbozl

604

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Vynosy ze spravnich poplatku

605

10 065 940,00

0,00

9 527 249,00

0,00

606

14 457 883,08

0,00

14 294 002,00

0,00

609

908 108,40

0,00

899 755,56

0,00

641

11 7 136,40

0,00

74106,00

0,00

642

2 044 880,00

0,00

2 294 530,00

0,00

643

37 586,16

0,00

37 865,85

0,00

644

12 398,98

0,00

171 853,92

0,00

6. V'fnosy z mistnlch poplatku
8. Jine vynosy z vlastnich vykonu
9. Smluvni pokuty a uroky z prodlenl
1 o. Jine pokuty a pen ale
11 . Vynosy z vyi'azenych pohledavek
12. Vynosy z prodeje materialu
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Cislo
polozky

Syntetickj
ueet

Nazev polozky

13. Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku
14. Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho majetku krome pozemku
15. Vynosy z prodeje pozemku

645
646
647

16. Cerptmi fondu
17. Ostatni vynosy z cinnosti

648
649

II.

Financni vjnosy
1. Vynosy z prodeje cennych papfru a podilu

661
662

2. Oroky
3. Kurzove zisky
4. Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou

IV.

v.

672

0,00
5 022 093,00
786 675,00
0,00
51 644 231,30
51 644 231,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

681

267 398 447,64
62 208 365,80

0,00
0,00

71 320 927,97
103 769 224,64
0,00
15 923 165,77
14 176 763,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

663
664
665
669

5. Vynosy z dlouhodobeho financnlho majetku
6. Ostatnl financn i vynosy
Vynosy z transferu
2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu
Vynosy ze sdflenych dania poplatku
1. Vynosy ze sdilene dane z pi'fjmu fyzickjch osob
2. Vynosy ze sdilene dane z pi'ijmu pravnickych osob
3. Vynosy ze sdilene dane z pi'idane hodnoty
4. Vynosy ze sdilenych spoti'ebnfch dani
5. Vljnosy ze sdilenych majetkovych dani
6. Vljnosy z ostatnfch sdflenych dan! a poplatkll

2
BEZNE OBDOBI
Hlavnf clnnost
Hospodarska cinnost
0,00
0,00
0,00
4 156 162,00
0,00
5 358 358,00
0,00
0,00
0,00
7 240 629,50
6 797 337,80
0,00
0,00
0,00
988 569,80
0,00

682
684
685
686
688

1
Cislo
polozky

c.

Synteticky
ueet

Nazev polozky
vYSLEDEK HOSPODARENI
1. Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenfm
4. Vysledek hospodai'enl po zdaneni

2

Strana 3

4
MINULE OBDOBI

Hlavni cinnost
Hospodarska cinnost
0,00
0,00
572 328,00
0,00
3 074 455,00
0,00
0,00
8 460 691,41
200 285149,71
187 415 251 ,99
1 295 865,94
12519251 ,97
-1 966 095,94
1 020 847,28
28,47
54 546 895,24
54 546 895,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

272 787 955,25

0,00

60 440 036,37
77 438 189,32
102 051 459,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15 545 474,20
17 312 796,36

3

BEZNE OBDOBI

4
MINULE OBDOBI

Hlavni cinnost

Hospodai'ska cinnost

-

-

59 235 058,56
36 284 388,56

1 -03- 2016

3

0 ,00
0,00

Hlavni cinnost

.

55 528 328,49
37 120 368,49

Hospodai'ska cinnost

.

0,00
0,00

Prfloha
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M~sto ld~r nad Sazavou, li~kova 227/ 1, 591 31 ld'~r nad S~zavou, null, 00295841

P.
A.

z.
A.I.
A.l.1 .
A.l.2.
A.l.3.
A.l.4.
A.l.5.
A.l.6.
A.ll.
A.11.1 .
A.ll.2.
A.l1.3.
A.ll.4.
A.lll.

A.IV.

B.
8.1.

8.11.
8.11.1 .
8.11.2.
8.11.3.
8 .11.4.

8.111.

c.
C.l.
C.ll.
C.lll.

F.
H.
R.

o,..,.

,~

Pfehled o peneznfch tocfch
zAKLADNi
sestaven~

c. 3 ~-~} ,see c. 41 0/2009 Sb.

I~ -

T:"

'

,.1

"J'

f ·'

1'

- ~ 1-03- 2016

~-<>. ;~\J~~,1 . ,,~r·~o/

k 31 .12.201 5 01 Kt)

Stav peneznich prosti'edku k 1. lednu
Penezni toky z provozni cinnosti
Vysledek hospodai'eni pi'ed zdanenim
Upravy o nepenezni operace ( + I . )

205 065 696,41
91 655 023,28
59 235 058,56
41 689 423,61

Odpisy dlouhodobeho majetku
Zmema stavu opravnys;hpolozek
Zmena stavu rezerv
Zisk (ztrata) z prodeje dlouhodobeho majetku
Vyr1osy z podilu na zisku
Ostatnf upravy o nepenezni operace

38 859 406,12
1 673 553,69
0,00
369 788,80
786 675,00
0,00

Penezni toky ze zmeny obeznych aktiv a kratkodobych zavazku ( + 1• )

12 894 536,11

Zmena stavu kratkodobych pohledavek
Zmena stavu kratkodobych zavazku
Zmena stavu zasob
Zmena stavu kratkodobeho financnfho majetku

15 499 398,79
-2 845 081 ,42
- 1 259,66
241 478,40

Zaplacena dan z pi'ijmu vcetne domerku ( • )
Pi'ijate podily na zisku
Penezni toky z dlouhodobych aktiv
vydaje na poi'izeni dlouhodobych aktiv
Prijmy z prodeje dlouhodoby_ch aktiv

-22 950 670,00
786 675,00
-73 609 454,03
-78 881 381,03
5 271 927,00

Prfjmy z privatizace statniho majetku
Pffjmy z prodeje majetku Statnfho pozemkoveho uradu
Pffjmy z prodeje dlouhodobeho majetku ureeneho k prodeji
Ostatni pi"ijmy z prodeje dlouhodobych aktiv
Ostatnl peneznl toky z dlouhodobych aktiv ( + I • )

0,00
0,00
5 271 927,00
0,00

0,00
-1 138 575,12
-3 204 776,52
1 458 317,40
607 884,00
16 906 994,13
0,00
221 972 690,54

Penezni toky z vlastnlho kapitalu, dlouhodobich zavazku a dlouhodobych pohledavek
Penezni toky vyplyvajici ze zmen_yvlastniho kapltalu ( + J.)
Zmena stavu dlouhodobych zavazku ( + I -j_
Zmena stavu dlouhodobych pohledavek ( +I -_)
Celkova zmena stavu peneznich prosti'edku
Pi'ijmove a vydajove ucty rozpoctoveho hospodareni ( + I • )
Stav peneznich prosti'edku k rozvahovamu dni

M~sro L:.~AR NAD227n~
co ~ou
L:1zkova
.ll:JAR NAD &h.Avou

PS~fn 31

;A(_

Prehled o zmenach vlastnfho kapitalu
zAKLADNf
Mesto Zdar nad Sazavou, Zltkova 227/1 , 591 31 Zd'ar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 3 1.12.2015

Cislo polozky

Nazev polozky

VLASTNI KAPITAL
CELKEM

A.
I.

Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky
Jmeni ucetni jednotky

1. Zmena, vznik nebo zanik p7islusnosti hospodai'it s majetkem statu
2. Svei'enr majetku p71spevkove organizaci

3. Bezuplatne pi'evody
4. lnvesticnl transfery

5. Dary
II.
Ill.

6. Ostatnr
Fond privatlzace
Transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku
1. Svei'enl majetku prispevkove organizaci
2. Bezuplatne pi'evody
3 . lnvesticni transfery

4. Dary

IV.
V.

VI.

VII.

B.

c.
D.

5. Snizeni investicnich transferu ve vecne a casove souvislosti
6. Ostatnr
Kurzove rozdih'_
Ocei'lovaci rozdily pi'i prvotnim pouziti metody
1. Opravne polozky k pohledavkam
2. Odpisy
3. Ostatni
Jlne ocei'lovaci rozdily
1. Ocenovacl rozdlly u cennych papiru a podilu
2. Ocenovaci rozdlly u majetku ureeneho k prodeji
3. Ostatni
Opravy pi'edchazejicich ucetnich obdobi
1. Opravy minuleho ucetn fho obdobi
2. Opravy pi'edchozfch ueetnich obdobi
Fondy ucetnl jednotky
Vysledek hospodai'eni
Pi'ijmovy a vydajovy ucet rozpoctoveho hospodafeni

01 K~)
1
Minule ucetnl
obdobi

2
Zvy~en i

.• > / (, s. r.O· v
Smzem stl!W

stavu

Bezne ucetni
obdobi

2 350 936 290,88

770 651 870,76

674 971 800,90

2 446 616 360,74

1 991 490 199,61
2 572 290 559,64

160 415 999,79
127 614 059,29

173 440 210,44
151 138 162,90

1 978 465 988,96
2 548 766 456,03

0,00
0,00
0,00
0,00
49 137 858,34
78 476 200,95

0,00
0,00
0,00
0,00
242 070,00
150 896 092,90

0,00
28 164 495,86

0,00
7 845168,77

0,00
0,00
28 164 495,86
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
54 265,00
0,00
7 790 903,77
0,00

0,00
0,00

0,00
5 394 960,00

0,00
0,00
0,00

0,00
5 394 960,00
0,00

2 971 694,77

7 855 344,00

1 756 773,77
1 214 921 ,00
0,00

0,00
7 855 344,00
0,00

1 665 749,87

1 206 574,77

1 665 749,87
0,00

1 206 574,77
0,00

.
39 927 389,98
-1 00 477 314,80
-

152 848 492,90
457 387 378,07
0,00

80 428 600,95
421 102 989,51
0,00

119 299 808,18
348 850 563,60
0,00

0,00
295 638 315,92

0,00
-820 313 225,26

.
.

-

44 811 039,21

.
.

-100 936 489,90

46 879 916,23
312 566175,04
0,00

M~STO 2DAR NAD SAzAVOU ,/~
Lizkova 227/1

y
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Pstflil5A1 31

.

.

.
.

0,00
315 957 643,01

.
.
.
.
.
0,00
-825 708 185,26

.
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Prfloha

c. 5 k vyhlasce c. 41 0/2009 Sb.

Priloha
zAKLADNl
Mesto ~dAr nad Scizavou. Zizkova 227/1 , 591 31 ~dar nad Scizavou, null, 00295841
sestavenA k 31.12.2015
01 Klj, s presnostr na dve desetlnna mlsta)
okamzik sestavenl: 10.03.2016

IA.2.

llnformace podle § 7 odst. 4 zakona (TEXT)

A.3.
l lnformace podle § 7 odst. 5 zakona (TEXT)
Zasoby jsou uctovany metodou B.
Ucetnl a financnl v-Ykazy
1. ueetnl v-Ykazy, jejich druh, popis a zpusob sestavenl je stanoven vyhlaskou c. 410/2009 Sb.
2. financnl v-Ykaz, popis a sestavenl je stanoven vyhlaskou c. 449/2009 Sb.
Ucetnl jednotka tvol'l opravne polozky die vyhl. c. 410/2009 Sb.
Ucetnl jednotka casove nerozlisuje nev-Yznamne castky a dale pravidelne se opakujici platby.
Ueetni jednotka pouiila prvnl metodu odpisovanf dlouhodobeho majetku die vyhl. c. 410/2009 Sb. - poprve v ucetnl zaverce sestavovane k 31.12.2011 . Na uctu 551 uetovala k 31 .12.2011
majetek vyi'azeny opotl'ebenim.
Konsolidace ueetnlch zaverek USC a jim zl'lzenych organizaci nenl v souladu s platnou legislativou provadena.
Dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek.
Za dlouhodoby majetek se povazuje:
a) dlouhodoby nehmotny majetek, tj. majetkove polozky (napl'. software) s dobou pouzitelnosti delsl nez 1 rok a oceni!!mf jedne polozky je v castce pi'evysujfcf 60.000 Kc
b) dlouhodoby hmotny majetek, tj . majetkove polozky hmotne povahy s dobou pouzitelnosti delsf nez 1 rok a ocenenl jedne poloiky je v castce pfevysujlcl40.000 Kc
Za drobny dlouhodoby nehmotny majetek se povazuje:
a) drobny dlouhodoby nehmotny majetek, tj . majetkove polozky s dobou pouzitelnosti delsf nez 1 rok a ocenenl jedne polozky je v castce 7.000 Kc a vyssf a nepi'evysuje castku 60.000 Kc
b) drobny dlouhodoby hmotny majetek, ~. majetkove polozky hmotne povahy s dobou pouzitelnosti delsl nez 1 rok a ocenenf jedne polozky je v castce 3.000 Kc a vyssl a nepi'evysuje castku
4o.ooo Kc
Majetekje veden na invertarnlch kartach v modulu Majetek.
Voperativnl evidenci je veden
a) drobny dlouhodoby nehmotny majetek v pofizovaci cene od 1.000,00 Kc do 6 .999,90 Kc.
b) drobny dlouhodoby hmotny majetek v pol'izovaci cene od 500,00 Kc do 2.999,90 Kc.
Pffmo do spotreby se uetuje:
a) drobny dlouhodoby nehmotny majetek v poi'izovacf cene do 999,90 Kc.
b) drobny dlouhodoby hmotny majetek v poi'izovacl cene 499,90 Kc.
Ueetnl jednotka k 01 .01 .2014 opravila pocatecnf stavy die zmeny smerne uetove osnovy.
yYkaz prlloha cast A.4. u podrozvahov-Ych uetu nastavila stav tak, ze stav uetu k 31 .12.2013 (minule odobl) se zobrazl stav uctu 951 na polozce c. P.VIII.2. a stav uetu 986 na polozce c. P.VIII.4.
Ueetni jednotka k 01 .01 .2015 opravila pocatecnf stavy die zmeny smeme Octave osnovy.
Vykaz pfiloha cast A.4. u podrozvahov-Ych uctu nastavila stav tak, ze stav Octu k 31 .12.2014 (minule obdobl) se zobrazf stav uctu 903 na polozce c. P.l.5.
Stav uctu k 31.12.2014 (minuh§ obdobi) u Octu 905 je zobrazen na polozce c . P.ll.1 .
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Prfloha
zAKLADN[
Mesto Zd~r nad S~zavou, Zizkova 227/1, 591 31 Zd'~r nad S~zavou , null, 00295841
sestaven~ k 31.12.2015
(V Kt, s presnosti na dve desetinn~ mlsta)
okamzik sestavenl: 10.03.2016

A.4. lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu

Cislo polozky

Nazev polozky

P.l.

Majetek a zavazky ucetni jednotky

1.
2.
3.
4.
5.
P.ll.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
P.lll.

Podrozvahovj ucet

Jiny drobny dlouhodoby nehmotny majetek
Drobny dlouhodoby hmotny majetek
Vyl'azene pohledavky
Vyrazene zavazky
Ostatni majetek
Kratkodobe podminene pohledavky z transferu a kratkodobe podminene zavazky z transferu
Kratkodobe podmlnlme pohledavky z pl'edfinancovani transferu
Kratkodobe podmlnene zavazky z pi'edfinancovani transferu
Kratkodobe podminene pohledavky ze zahranicnlch transferu
Knitkodobe podminene zavazky ze zahranicnich tranl?feru
Ostatni kratkodobe podmlnene pohledavky z transferu
Ostatni kratkodobe podmlnEme zavazky z transferu

4. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vypujcce
5. Kratkodobe podmlnene pohledavky z duvodu uzivanl majetku jinou osobou z jinych duvodu
6. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu
P.IV.

MINULE

35 714 735,71

27 917 589,86

901
902
905
906
909

0,00
23 581 416,00

0,00

5 337 371,97

911
912
913
914
915
916

0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 337 371,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

921
922
923
924

0,00
0,00
0,00
0,00

925
926

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou

1. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou
2. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodou uplatneho uzivanf majetku jinou osobou
3. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivanf majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vypujcce

OBDOBi
BEZNE

Dalsi podminene pohledavky

1 644 426,16

1 344 648,16

5 333 345,31
5 155 548,24

5 128 041,40
0,00
0,00
21 444 900,30

268 548,00

27 868 912,18

2. Dlouhodobe podmlnene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku

931
932

0,00
0,00

3. Kratkodobe podminene pohledavky z jinych smluv

933

0,00

0,00
0,00
0,00

1. Kratkodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku
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Cislo polozky

OBDOBi

Nazev polozky

Podrozvahov)i ucett--- -=-=---=----r-- -----::------l

BEiNE

4. Dlouhodobe podmlnene pohledavky z jinych smluv
5. Kratkodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani
6. Dlouhodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani
7. Kratkodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum
8. Dlouhodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum
9. Kratkodobe podminene uhrady pohledavek z prijat)ich zaji!lteni
10. Dlouhodobe podminene uhrady pohledavek z pfijat)ich zaji~teni
11. Kratkodobe podmlnene pohledavky ze soudnich sporu, spravnlch rrzenl a jinych i'lzenl
12. Dlouhodobe podminene pohledavky ze soudnfch sporu, spravnfch rrzenl a jinych rlzenl

P.V.
2.
3.
4.
5.
6.

P.VI.

Dlouhodobe podminene zavazky z pi'edfinancovanf transferu
Dlouhodobe podminene pohledavky ze zahranicnlch transferu
Dlouhodobe podminene zavazky ze zahranicnich transferu
Ostatni dlouhodobe podminene pohledavky z transferu
Ostatni dlouhodobe podminene zavazky z transferu

0,00
0,00
0,00
0,00

943
944
945
947
948

0,00
0,00
0,00
0,00
135 000,00

27 048 779,18
0,00
685 133,00
0,00
135 000,00

951
952
953

11 922 928,1 8
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

954
955
956

0,00
11 922 928,18
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku
1. Kratkodobe podminene zavazky z operativnfho leasingu

961

Dlouhodobe podminene zavazky z operativnlho leasingu
Kratkodobe podminene zavazky z financniho leasingu
Dlouhodobe podmlnene zavazky z financniho leasingu
Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivanl ciziho majetku na zaklade smlouvy o vypujcce
Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivanl ciziho majetku na zaklade smlouvy o vypujcce

962
963
964
965
966

7. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzfvanl cizlho majetku nebo jeho pi'evzetr z jinych duvodu
8. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzlvanl ciziho majetku nebo jeho pi'evzetl z jinych duvodu

967
968

2.
3.
4.
5.
6.

P.VII.

0,00
0 ,00
0,00
133 548,00

Dlouhodobe podminene pohledavky z transferu a dlouhodobe podminene zavazky z transferu
1. Dlouhodobe podmfnene pohledavky z pi'edfinancovani transferu

8. Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnut)ich garanci jednorazovych
9. Kratkodobe podminlme zavazky z poskytnut)ich garanci ostatnich

/

,.,,•
v

:-';·

':"
~,

•

-•
-

t_ '•.L
.- \\

'*-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 005 801,00
0,00
0,00

974

0,00
0,00
3118 201,00
0,00
0,00
0,00
618 201,00

978

0,00

0,00

979

0,00

0,00

Dalsi podminene zavazky
1. Kratkodobe podminene zavazky ze smluv o poi'izeni dlouhodobeho majetku
2. Dlouhodobe podmfnene zavazky ze smluv o poi'izenr dlouhodobeho majetku
3. Kratkodobe podminene zavazky z jinych smluv
4. Dlouhodobe podminene zavazky z jlnych smluv
Kratkodobe podmfnene zavazky vyplyvajfcl z pravnlch pi'edpisu a dal~l cinnosti moci zakonodarne, vykonne
5
· nebo soudnl
Dlouhodobe podmlnene zavazky vyplyvajfci z pravnich predpisu a dal~f cinnosti moci zakonodame, vykonne
6
/ ' - • • -.........
· nebo soudnl
1. Kratkodobe podminene zavazky z poskytnut)ich garanci jednorazovych
/
• '.. ~·- • ·~.trt; """-

MINULE

934
939
941
942

971
972
973

0,00
1 505 801,00

981

0,00

0,00

982
983

2 500 000,00
0,00

2 500 000,00
0,00

Cislo polozky

P.VIII.

Nazev polozky

Podrozvaho'IY ucet

10. Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnutYch garanci ostatnich
11. Kratkodobe podminene zavazky ze soudnlch sporu, spravnich rizeni a jinych rfzeni
12. Dlouhodobe podmlnene zavazky ze soudnlch sporu, spravnich rizeni a jinych rizeni
Ostatni podminena aktiva a ostatni podminena pasiva a vyrovnavaci ucty
1. Ostatnr kratkodoba podmlnena aktiva
2. Ostatni dlouhodoba podminena aktiva
3. Ostatnf kratkodoba podminena pasiva

0,00

0,00

985

0,00

0,00

986

0,00

0,00
4 381 352,80
0,00
3 929 236,60
0,00
452 116,20
60 595 193,41

992
993
994
999
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MINULE

984

991

4. Ostatni dlouhodoba podminena pasiva
5. Vyrovnavacf ucet k podrozvahov9m uctum

OBDOBi
BEZNE

4 381 352,80
0,00
3 929 236,60
0,00
452 116,20
48 265131,29

Prfloha
ZAKLADNi
Mesto Zdflr nad Sflzavou. Zizkova 22711. 591 31 Zd'flr nad Sflzavou, null, 00295841
sestavenfl k31 .12.2015
(V K~. s presnostJ na dve deselinnfl mfsta)
okamzik sestavenr: 10.03.2016

A.5. lnformace podle § 18 odst. 1 pfsm. c) zakona

Cislo polozky

52
53
54

Nazev polozky

0CETNi OBDOBi
BEZNE
MINULE

Splatne zavazky pojistneho na socialnlm zabezpecenf a pi'lspevku na statni politiku zamestnanosti

0,00

Splatne zavazky vei'ejneho zdravotnlho pojiMeni

0,00
0,00

Evidovane danove nedoplatky u mistne prislusnych financnich organu
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1 906 486,00
823 667,00
0,00

Priloha
zAKLADNf
Mesto Ldar nad Sazavou, Lizkova 227/1 , 591 31 Ld'ar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31.12.2015
01 Kl:, s presnostl na dve desetinna mrsta)
okamzik sestaveni: 10.03.2016

IA.B.

l lnformace podle § 19 odst. 5 pfsm. a) zakona (TEXT)

lA.?.

l lnformace podle § 19 odst. 5 p fsm. b) zakona (TEXT)

IA.8.

l lnformace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

IA.9.

llnformace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
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Prfloha
zAKLADNf
Mllsto !dar nad Sazavou, 2.izkova 227/1 , 591 31 !dar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31.12.2015
01 K~. s presnostl na dvll desetinna m!sta)
okamzik sestaven!: 10.03.2016

Cislo polozky
8.1.
8.2.
8.3.
8 .4.

Nazev polozky

Syntetickj ucet

364
364
364
364

Poskytnuti uveru zajistene zajisfovacfm prevodem aktiva
Pujcky cennych papiru zajistene pi'evodem peneznfch prostredku
Prodej aktiva se soueasne sjednanym zpetnym nakupem
Nakup aktiva se soucasne sjednanym zpetnym prodejem
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UCETNI 08D08i
8EZNE
MINULE
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Prfloha
zAKLADNi
Mesto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1 . 591 31 Zd'ar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31.12.2015
(V Kt, s pfesnosti na dve desetinna mlsta)
okamzik sestavenl: 10.03.2016
C. Doplnujicf informace k polozkam rozvahy "C.L 1. Jmeni ucetni jednotky" a "C.L3. Transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku"

Cislo polozky

Nazev polozky

C.1.

Z.,Yseni stavu transferu na pofizeni dlouhodobeho majetku za bezne ucetni obdobi

C.2.

Snizeni stavu transferu na pofizeni dlouhodobeho majetku ve vecne a casove souvislosti
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0CETNi OBDOBI
BEZNE
28110 230,86
7 790 903,77

MINULE
47 950 253,64
12 434 085,24

Prlloha
zAKLADNf
M~sto Zdar nad Sazavou, Zi~kova 227/1 , 591 31 Zd'ar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31 .12.2015
01 Ke. s presnostl na dv~ desetinna mlsta)
okamzik sestavenl: 10.03.2016

I

0 .1.
Pocet jednotlivych veer a souboru majetku nebo seznam tohoto majetku (CISLO A TEXD
173.00
Majetek oceneny 1 Kc.
Sbirkovy fond B- zelezo, kovy; Sblrkovy fond N- negativy, diapozitivy; Sbirkovy fond G- pi'irodniny; Sblrkovy fond C- militarie, cln, numizmatika, ... ; Sbirkovy fond E- umeni; Sblrkovy fond Ddfevo, textil, etnografie; Fond Sbfrkova knihovna- stare tisky; Sbfrkovy fond A- sklo keramika; Urban - obrazek- kuii (19); Obraz- kostel Schmolln (dar); Grus- zima (57); Slavfcek- Marian.nam .
(59); Renoir - Pi'izsky bulvar (56); Zatisi s dymkou (58); Rada- obraz (66); Benes- obraz kytice; Rostinsky- Kytice (70); Kopacek- obraz; Veeefa- Kytice ve vaze (26); Grus- obraz (31); Obraz
krajina Jackanic (46); Kopaeek- "StafY' Zd'ar podzim" (9); Zezula - "Podveeer u rybnfka"; Obraz Smazil (15); Zezula- Lukasova lfpa (52); Bukaeek- Kytice (16); Zezula- strom (51); ZezulaPodskalf (50); Zezula- viadikt (49); Obraz KOS (12); Obraz (pfistav) (13); Obraz (pole) (10); Obraz Dolezil; Obraz Kastel (17); Obraz krajina (3); Obraz -/mostekl Dolezal; Obraz
Masopust-VIasakova (36) muzeum; Obraz- krajina (39) "Jarnf tani"; Smazil- Letnl panorama (18); Obraz Smazil- Vysocina; Obraz Kosinka- Zd'ar (48); Obraz M. Peptier (33); Obraz Zezula"Kopretiny''; Obraz Zezula - "Borovice"; Obrazek Lada - (pradleny U50); Obrazek Sykora- Jaro; Obrazek Sykora - Leto; Obrazek Sykora - Podzim; Obrazek Sykora - Zima; Sykora - Lukasova
lfpa (44); Obrazek- Sykora; Obrazek- Sykora: Obraz Zezula; Obrazek- divka (14); Obraz- radnice v Kerranu; Voltkov: Nezname mesto -litog; Lada: "Vesnicka krajina"; Kopecky- bez nazvu
(61); Rico 98- Flobecq- namesti; Obraz- krajina (podpis S); Obrazek- zatisi (stul s ovocem); Obrazek- moi'e (pi'istav); V. Placek- 'Veeer na i'ece" (2); Obrazek- stromy u cesty; Obraz
HLOBILOVA- zamek (1 ); ROSTINSKY- plastika (VAl); LUKASEK- Vysocina (55) HK; obraz Sedlaeek- Cesta v pollch; BUKACEK- obraz "Kytice" (8); obraz CIHAK- Zimni reka; obraz Spala;
obraz Bazovsky - Zatisl s citr; obraz Lukasek;

ID.2.

ICelkova vymera lesnich pozemku s lesnim porostem (CISLO)

12788304.00

ID.3.

lvyse ocenenl celkove vymery lesnfch pozemku s lesnim porostem ve vysi 57 KC/m2 (CISLO)

1158933328.00

lo.4.

l vymera lesnfch pozemku s lesnlm porostem ocenenych jinYm zpusobem (CISLO)

lo.oo

lo.5.

l vyse oceneni lesnfch pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem (C ISLO)

lo.oo

0 .6.

Prumerna vyse oceneni vymery lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem (CISLO)
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\ Komentaf k oceneni lesnich pozemku jinym zpusobem (CISLO A TEXT)
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Prfloha
zAKLADN[
M~sto ldar nad Sazavou. li~kova 227/1, 591 31 ld'ar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31 .12.2015
(V Ke, s presnostl na dv~ desetinna mfsta)
okam~ik sestavenf: 10.03.2016

E.1.

Doplnujici informace k polozkam rozvahy (TEXT)
K polozce

Doph'lujici informace
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Castka

Prfloha
zAKLADNf
Mesto Zdar nad Sazavou, Zitkova 227/1 , 591 31 Zd'ar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31.12.2015
01 K~. s presnostf na dve desetinna mfsta)
okamtik sestavenf: 10.03.2016

E.2.
K polozce

Doplnujici informace k polozkam vykazu zisku a ztraty (TEXT)
Dophiujici informace
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Castka

Priloha
zAKLADNi
Mt'\sto L:dar nad Sazavou, L:izkova 22711, 591 31 L:d'ar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31 .12.2015
(V Ke, s presnostr na dvl! desetinna mfsta)
okamzik sestavenf: 10.03.2016

E.3.

Dopli'lujici informace k polozkam pfehledu o peneznich tocich (TEXT)
K polozce

Dopliiujici informace
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Castka

Prfloha
zAKLADNi
Mt'jsto ld~r nad S~Uavou , li! kova 227/1 , 591 31 ld~r nad S~zavou, null, 00295841
sestaven~ k 31 .12.2015
01 K~. s presnostr na dvt'j desetinn~ mlsta)
okam!ik sestavenl: 10.03.2016

E.4.
K polozce

Doph'lujicf informace k polozkam pi'ehledu o zmenach vlastniho kapitalu (TEXT)
Doplnujfcf informace
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Castka

Pflloha
Fond kulturnlch a socialnich potfeb
zAKLADNI
ME'lsto ~dar nad Sazavou, ~l:lkova 227/1 , 591 31 ~dar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31 .12.2015
01 Kt, s presnostr na dvE'l desetinna mlsta)
okam:llk sestavenl: 10.03.2016

F.A. Dopll'lujfcf informace k fondum ueetnl jednotky

Poloika
Cislo

Nazev

A.l.
A.II.
1.
2.
3.
4.

5.

A.lll.

1.
2.
3.

4.

0,00
0,00

Splatky pujeek na bytove ueely poskytnutych do konce roku 1992
Nahrady skod a pojistna plnenl od pojist'ovny vztahujfcl se k majetku porlzenemu z fondu
Penezni a jine dary ureene do fondu
Ostatnl tvorba fondu

Cerpani fondu
Pujcky na bytove ucely
Stravovani
Rekreace
Kultura, teloyYchova a sport

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ostatnf uzitf fondu

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Konecny stav fondu

0,00

5.

Socialnl yYpomoci a pujCky

6.

Poskytnute peneznl dary

7.

Uhrada prispevku na penzijnl pfipojistenl
Uhrada casti pojistneho na soukrome zivotnf pojistenl

8.
9.

A.IV.

Pocatecni stav fondu
Tvorba fondu
Zakladnf pridel

BEZNE UCETNi
OBDOBf
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Prfloha
Ostatn f fondy
zAKLADNI
M~sto .Ldar nad Sazavou • .Litkova 227/1 , 591 31 .Ld'ar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31.12.2015
01 Ke, s presnostl na dv~ desetinna mlsta)
okamtlk sestavenl: 10.03.2016

F.G. Doplnujici informace k fondum ucetni jednotky
Polozka
Cislo

Nazev
Pocatecni stav fondu

G.l.
G.ll.

G.lll.
G.IV.

46 879 916,23
152 542 667,50

Tvorba fondu

1.
2.
3.
4.

BEZNE UCETNf
OBDOBI

Pi'ebytky hospodai'eni z minulych let
Pi'ijmy Mzneho roku, ktere nejsou ureeny k vyuziti v beznem race
Pi'evody prosti'edku z rozpoctu behem roku do ueelovych peneznich fondu
Ostatnr tvorba fondu
Cerpani fondu

0,00
0,00
62 737 093,25
89 805 574,25

80 122 775,55
119 299 808,18

Konecny stav fondu

Strana 16 z 21

Prlloha
Doplnujici informace k polozce ,A.II.3. Stavby" 'J9kazu rozvahy
zAKLADNf
M~sto :tdc'lr nad Sc'lzavou. Zitkova 227/1 , 591 31 Zdc'lr nad Sc'lzavou, null, 00295841
sestavenll k 31 .12.2015
01 Kt, s presnostf na dv~ desetinnc'l mlsta)
okamtik sestavenl: 10.03.2016

Cislo polozky

Nazev poloiky
BRUTTO

G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytove domy a bytove jednotky
Budovy pro sluzby obyvatelstvu
Jine nebytove domy a nebytove jednotky
Komunikace a vei'ejne osvetleni
Jine inzenyrske site
Ostatn f stavby

2 427 779 394,71
391 617 571 ,28
984 951 680,02
63 332 580,62
599 120 197,08
252 116 190,33
136 641 175,38
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UCETNi OBDOBi
BEZNE
NETIO
KOREKCE

854 708 341,35
170 577 905,00
304130 746,15
24 732 566,00
198 419 988,73
106 731 907,47
50 115 228,00

1 573 071 053,36
221 039 666,28
680 820 933,87
38 600 014,62
400 700 208,35
145 384 282,86
86 525 947,38

MINULE

1 489 437 936,97
223 949 311 ,06
608 283 720,47
39 330 922,62
382 474 995,28
146 792 505,16
88 606 482,38

Pffloha
Doph1ujici informace k polozce ,A.II.1. Pozemky" vYkazu rozvahy
zAKLADNi
Mesto Zdar nad Sazavou, ZiZkova 22711. 591 31 i:crar nad Sazavou, null. 00295841
sestavena k 31.12.2015
01 Kt. s presnostl na dve desetinna mlsta)
okamzik sestavenl: 10.03.2016

Cislo polozky

Nazev polozky
BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.
H.2.
H.3.

Stavebnf pozemky

H.4.
H.5.

0,00

587 642 732,28

578 572 119,94

1 314 974,00

0,00
0,00

1 314 974,00
119 619 373,94

1 320 348,00
119 532 253,94

0,00
0,00

1511 32 730,34
303 320 367,00

0,00

12 255 287,00

Lesni pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybniky
Zastavena plocha

303 320 367' 00
12 255 287,00

151132 730,34
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MINULE

587 642 732,28
119619 373,94

Ostatnl pozemky

0CETNI OBDOBi
BEiNE
KOREKCE
NETTO

144 045 165,00
301 419 066,00
12 255 287,00

Priloha
zAKLADNi
Mijsto Zdar nad Sazavou, Zizkova 22711, 591 31 Zd'ar nad Sazavou. null. 00295841
sestavena k 31.12.2015
01 K~. s presnostl na dvij desetinna mfsta)
okamlik sestavenf: 10.03.2016

I. Doplriujfcl informace k polozce .A.Il.4. Naklady z pl'ecenenl realnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty

Cislo polozky

I.
1.1.
1.2.

Nazev polozky

UCETNi OBDOBi
BEZNE

MINULE

Naklady z pfecenenf realnou hodnotou

180 799,00

-838 723,79

Naklady z pfecenenf realnou hodnotou majetku urceneho k prodeji podle § 64

180 799,00

227 354,50
-1 066 078,29

Ostatni naklady z pl'eceneni realnou hodnotou

0,00
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Priloha
zAKLADNI
M~sto Zdar nad Sazavou, Zitkova 227/1 , 591 31 Zdar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31 .12.2015
01 Ke, s presnostr na dv~ desetinna mlsta)
okarntik sestavenl: 10.03.2016

J . Dophiujici informace k polozce ,.8 .11.4. Vi;nosy z pfecenemi realnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty

Nazev polozky

Cislo polozky
J.
J.1 .

Vijnosy z pfecenenf realnou hodnotou
Vynosy z pfecenenl realnou hodnotou majetku ureeneho k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatni vynosy z pfecenenf realnou hodnotou
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UCETNi OBDOBi
BEZNE
MINULE
5 022 093,00
5 022 093,00
0,00

-1 966 095,94
839 698,68
-2 805 794,62

Pffloha
zAKLADNi
Ml!sto Zdar nad Sazavou, Zilkova 227/1, 591 31 Zdar nad Sazavou, null, 00295841
sestavena k 31 .12.2015
(V Kl:, s presnostr na dvl! desetinna mlsta)
okam!ik sestavenl: 10.03.2016

K. Dopll'tujici informace k poskytnucym garancim
Dophiujici informace k poskytnueym garancim

K1
IC Clcetni
jednotkyvei'itele

Datum
poskytnutf
garance

Nazev Clcetni jednotky vei'itele

IC ucetni jednotky dluznika

Nazev Clcetni
jednotky - dluznika

1

2

5

Ceskoslovenska obchodni banka a.

3
48899119

4

00001350

Poliklinika Zd'ar nad

10.9. 14 0:00

Nominalni
hod nota
zajistene
pohledavky

Datum
pl nenf
rucitelem v
danem
roce

Vyse
plnenf
rucitelem
v danem
roce

Celkova vyse
plneni
rucitelem od
poskytnutf
garance

Druh
dluhoveho
nastroje

8

9

10

7
6
2 500 000,00 31.12.15 0:00

0,00

~ivoS
.., Zizkova 227/1
~ 0AR NAD SAzAVOU

I
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®

0,00

1

2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH
F I N AN Č N Í C H K O N T R O L
ZA ROK 2015
Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné
správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly
1. Zhodnocení výsledků řídící kontroly a výsledků interního auditu
Město Žďár nad Sázavou má od 1. 7. 2002 zřízeno oddělení finanční kontroly a interního
auditu. Náplň činnosti tohoto oddělení v prvním pololetí roku 2015 zajišťovala jedna pracovnice, ve
druhém pololetí dvě pracovnice, jedna pracovnice byla přijata na dobu nepřítomnosti vedoucí
z důvodu dlouhodobé nemoci. Toto oddělení provádí veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců
příspěvků a dotací z rozpočtu města, výkon interního auditu a konzultační a metodickou činnost.
Dle organizační struktury města je oddělení finanční kontroly a interního auditu přímo podřízené
starostovi města.
Vnitřním předpisem, který upravuje výkon řídící kontroly je Kontrolní řád města Žďár nad
Sázavou s účinností od 1. 1. 2014. Kontrolní řád jednak přesně specifikuje problematiku
prováděných kontrol vedoucími pracovníky na všech stupních řízení, jednak kontrolní činnost
oddělení finanční kontroly a interního auditu. Organizaci odpovědností vedoucích a ostatních
zaměstnanců upravuje Organizační řád.
Problematiku řídící kontroly dále řeší interní předpis organizace, který upřesnil vnitřní
kontrolní systém na úseku odpovědností a pravomocí za schvalování jednotlivých operací na
podmínky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – podle § 26 a 27 zákona
o finanční kontrole. Uvedený předpis přesně vymezil odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců
města za schvalování výdajů a příjmů rozpočtu města. Vedoucí zaměstnanci jsou písemně
pověřeni funkcí příkazce operace (§ 26 zákona o finanční kontrole) s přesným vymezením
odpovědnosti za operace jednoznačně stanovené v pověření. Při organizačních změnách jsou tato
pověření pravidelně aktualizována. Pověření jsou taktéž vystavena pro funkci správce rozpočtu a
hlavní účetní (dle § 26 zákona o finanční kontrole) s vymezením jejich odpovědností. Ustanovení
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jsou promítnuta i do dalších
vnitřních předpisů města, např. Směrnice k provádění hospodářských operací a nakládání s
rozpočtovými prostředky města, Pokladní řád, atd.
Oddělení finanční kontroly a interního auditu v rámci výkonu jednotlivých interních auditů
pravidelně prověřuje účinnost nastaveného vnitřního kontrolního systému. Předběžná, průběžná a
následná kontrola je prováděna, je nutné zajistit, aby vždy existoval písemný záznam o jejím
provedení. Vedoucí zaměstnanci neupozornili kontrolní oddělení na žádné nehospodárné,
neefektivní a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky v rámci jimi prováděné průběžné a
následné kontroly.
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Na základě zjištění z jednotlivých auditů a kontrol provedených v roce 2015 byla
kontrolními pracovnicemi navržena doporučení k odstranění nedostatků. Lze konstatovat, že
navrhovaná doporučení k odstranění nedostatků zjištěných v průběhu realizace auditů a
k zabránění jejich opakování jsou příslušnými vedoucími pracovníky většinou akceptována. Plnění
těchto opatření je pracovnicemi oddělení finanční kontroly a interního auditu následně
kontrolováno.
Příloha č. 2
Příloha č. 2 byla vypracována za město Žďár nad Sázavou a dvanáct příspěvkových
organizací zřízených městem. V roce 2015 byl městu Žďár nad Sázavou vyměřen odvod za
porušení rozpočtové kázně (nedodržení dotačních podmínek) ve výši 200.720 Kč a následně bylo
vyměřeno penále ve stejné výši. Jedné příspěvkové organizaci města byl v roce 2015 vyměřen
odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 623.539 Kč a penále ve výši 187.065 Kč (porušení
dotačních podmínek).
Příloha č. 3
Oddělení finanční kontroly a interního auditu mělo v roce 2015 naplánováno 7 interních
auditů, dle schváleného plánu bylo provedeno 5 interních auditů. Dva plánované audity budou
z časových a personálních důvodů dokončeny v roce 2016.
Jednotlivé interní audity byly zaměřeny na dodržování zákonných norem a vnitřních
předpisů města, na výdajovou i příjmovou stránku rozpočtu a na nastavení systémů řízení, kontroly
a organizace práce při zajišťování chodu odborů Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
Při provádění auditů bylo na jednom úseku činnosti města zjištěno nedostatečné provádění
předběžných, průběžných a následných kontrol. Byla navržena opatření na odstranění těchto
nedostatků (zlepšení kontrolní činnosti, nové rozdělení odpovědností, prohloubení řídící kontroly
vedoucího pracovníka), jejichž plnění budou prověřena následnými audity.

2. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol
Příloha č. 4
V rámci veřejnosprávních kontrol byly vykonány čtyři kontroly u příspěvkových organizací
zřízených městem a tři kontroly u ostatních příjemců veřejných finančních podpor poskytnutých
městem. Předmětem kontroly u tří příspěvkových organizací bylo účelné vynaložení poskytnutých
prostředků, správnost zaúčtování, dodržování vybraných právních předpisů, interních směrnic a
dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, evidence majetku a
systém a stav prováděných inventarizací majetku a závazků organizace. U dvou příspěvkových
organizací byl prověřen vnitřní kontrolní systém v oblasti příjmů a systém výběru, evidence,
fakturace příjmů z doplňkové činnosti.
U příjemců veřejné finanční podpory byly kontroly zaměřeny na dodržení účelovosti použití
poskytnutých prostředků v souladu s podmínkami uvedenými ve vyhlášeném grantovém programu
a s uzavřenou smlouvou o poskytnutí příspěvku. V jednom případě byl příjemci vyměřen odvod a
penále za porušení smluvních podmínek.
S příjemci veřejných finančních podpor jsou uzavírány smlouvy o poskytnutí příspěvku (od
účinnosti novelizace zákona č. 250/2000 Sb. v průběhu roku 2015 veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace) s přesným vymezením účelu použití peněžních prostředků. Dle smlouvy je
příjemce povinen ve stanoveném termínu doložit závěrečné vyúčtování příspěvku a tím prokázat
dodržení účelu, ke kterému byly peněžní prostředky poskytnuty. Splnění těchto povinností má být
poskytovatelem u všech příspěvků kontrolováno. Zjištění, že odbory města odpovědné za
poskytování veřejné finanční podpory neprověřují pravidelně oprávněnost vynaložení veřejných
výdajů před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich vynaložení a
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vyúčtování (informace viz bod Příloha č. 3), bude pro vedení města i oddělení finanční kontroly a
interního auditu předmětem důsledného prověřování.

3. Hodnocení výsledků finančních kontrol obsažených ve zprávách ve zkráceném
rozsahu předložených příspěvkovými organizacemi
Všechny příspěvkové organizace zřízené městem předložily zprávy o výsledcích finančních
kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2015, ve kterých hodnotí nastavení systému řídící kontroly ve
své organizaci. Tato oblast je na příspěvkových organizacích ošetřena vnitřními směrnicemi o
fungování řídící kontroly, které vymezují odpovědnosti příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní
účetní. Na organizacích je zajištěna následná řídící kontrola operací. V jednotlivých zprávách
příspěvkových organizací jsou uvedeny počty provedených kontrol a zjištěné nedostatky, případně
opatření učiněná k jejich odstranění. Oddělení finanční kontroly a interního auditu při
veřejnosprávních kontrolách na příspěvkových organizacích pravidelně prověřuje i nastavení jejich
vnitřního kontrolního systému.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10. 2. 2016

Zpracovala:

Schválil:

Ing. Michaela Bořilová, v. r.
oddělení finanční
kontroly a interního auditu

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r.
starosta města
Žďár nad Sázavou
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

I. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů
1. přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo
policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin:
poř.
čís.

datum oznámení
státnímu zástupci
nebo policejním
orgánům

adresa úřadu státního
zástupce nebo policejního
orgánu

stručná charakteristika události (jednání) ve
vztahu ke skutkové podstatě konkrétního
zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu

-

-

-

-

charakteristika
důsledku včetně
hodnotového
vyjádření pro orgán
veřejné správy
(odhad, pokud tak lze
učinit)
-

datum předání
informace MF
podle § 22
odst. 6 zákona
o finanční
kontrole

č. j. předané
informace MF
podle § 22
odst. 6 zákona
o finanční
kontrole

-

-

2. přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci
nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin:
poř.
čís.

Název (jméno)
a adresa
kontrolované
osoby

datum oznámení
státnímu
zástupci nebo
policejním
orgánům

adresa úřadu státního
zástupce nebo
policejního
orgánu

stručná charakteristika události
(jednání) ve vztahu ke skutkové
podstatě konkrétního zjištění
nasvědčujícímu spáchání trestného
činu

-

-

-

-

-

charakteristika
důsledku včetně
hodnotového
vyjádření pro orgán
veřejné správy
(odhad, pokud tak
lze učinit)
-

datum předání
informace MF
podle § 22
odst. 6 zákona
o finanční
kontrole

č. j. předané
informace MF
podle § 22
odst. 6 zákona o
finanční kontrole

-

-

3. přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve
smyslu zákona č. 218/2000 Sb., na jejichž základě tento orgán předal věc místně příslušnému správci daně jako podnět k zahájení
řízení ve věci odvodu podle zákona č. 337/1992 Sb.:
poř.
čís.

Název jméno)
a adresa
kontrolované
osoby

datum předání
věci příslušnému
správci daně

adresa úřadu místně
příslušného správce
daně

§ 44 zákona č.
218/2000 Sb.

-

-

-

-

-

Forma porušení rozpočtové kázně:
a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního
rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu,
b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu,
státního fondu, Národního fondu nebo státních
finančních aktiv jejich příjemcem,
c) neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle § 53
odst. 6,
d) neuložení odvodu zřizovatelem podle § 54 odst. 3,
e) neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem
příspěvkové organizaci podle § 54 odst. 3,
f) porušení ustanovení § 45 odst. 2 organizační složkou
státu,
g) neprovedení odvodu podle § 45 odst. 9 a § 52 odst. 4
-

vypočtené odvody
kontrolním orgánem

-

4. přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly1) o porušení jiných právních předpisů kontrolovanou osobou,
na jejichž základě tento orgán předal věc k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů k tomu příslušným orgánům:
poř.
čís.

-

Název (jméno)
a adresa
kontrolované
osoby

datum předání
věci příslušného
orgánu

-

-

Název a adresa úřadu
příslušného orgánu

-

Vyhotovil: Ing. Michaela Bořilová
Datum: 10. 2. 2016
odd. fin. kontroly a interního auditu

paragraf
zvláštního
právního
předpisu,
podle kterého
je věc
předávána
-

stručná charakteristika skutečnosti rozhodné pro předání věci
příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu

-

charakteristika
důsledku včetně
hodnotového
vyjádření pro orgán
veřejné správy (odhad
pokud tak lze učinit)
-

Schválil: Mgr. Zdeněk Navrátil
Datum: 10. 2. 2016
starosta města Žďár nad Sázavou

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Tabulka
stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných
u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního
kontrolního systému v roce 2015

Poř.
čís.

1
2
3

Ukazatel

výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44
zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)
výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)
výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních
1)
předpisů (v tis. Kč)

Vyhotovil: Ing. Michaela Bořilová
Datum: 10. 2. 2016
odd. fin. kontroly a interního auditu

Údaje za
účetní
jednotku
1

Souhrnné údaje
za všechny
účetní jednotky
2

201

825

0

0

201

388

Schválil: Mgr. Zdeněk Navrátil
Datum: 10. 2. 2016
starosta města Žďár nad Sázavou

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Tabulka údajů o výsledcích interního auditu v roce 2015
Poř.
čís.

Ukazatel

1
2
3

počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole
počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole
počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční
kontrole
počet vykonaných auditů celkem
- z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole
auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole
auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole
jinak zaměřených auditů
počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního
auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla
přijata příslušná opatření
počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních
poměrů)
počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu
skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku
počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal
Auditors
počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému
odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej
nahrazujícího

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Vyhotovil:

Ing. Michaela Bořilová
Datum: 10. 2. 2016
odd. fin. kontroly a interního auditu

Schválil:

Údaje za
účetní
jednotku
1
7
5

Souhrnné údaje
za všechny
účetní jednotky
2
7
5

0

0

5
1
2
1
1

5
1
2
1
1

0

0

2

2

2
2

2
2

0

0

1

1

Mgr. Zdeněk Navrátil
Datum: 10. 2. 2016
starosta města Žďár nad Sázavou

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.
Tabulka
údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy
a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol v roce 2015
Poř.
čís.

Ukazatel

Údaje za
kontrolní
orgán
uvedený
v bodu 1.

1
1
2
3

4
5
6

7

8

9

10

4)

celkový objem veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami
kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)
objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u
kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)
procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném
období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými
osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)
5)
celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami
kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)
objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném
období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)
procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v
prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných
kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)
počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo
nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci [§ 15
6)
odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.]
objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle
zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné
6)
finanční výpomoci [§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.] (v tis. Kč)
7)
celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou
příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu
na místě (v tis. Kč)
8)
poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku
operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel(-é)
v prověřovaném období poskytl(-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací (v tis. Kč)

165.617
16.849
10
165.135
38.263
23

-

-

-

-

Souhrnné
údaje za
všechny
kontrolní
orgány
podle bodu
2
2

11

12
13
14
15
16
17
18

procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných
výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim
poskytovatel(-é) v prověřovaném období poskytl(-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k
celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s
výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního
orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)
počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně
dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)
počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)
výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)
počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole
výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v
tis. Kč)
počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole
výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)

Vyhotovil:

Ing. Michaela Bořilová Datum: 10. 2. 2016
odd.fin.kontroly a interního auditu

Schválil:

-

1
0
0
0
0
0
0

Mgr. Zdeněk Navrátil
Datum: 10. 2. 2016
starosta města Žďár nad Sázavou

3. Zpráva interního auditora za rok 2015

Příloha k podkladům pro schvalování účetní závěrky
Dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, jsou součástí předložených podkladů zprávy útvaru interního auditu
o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na
úplnost a průkaznost účetnictví. Žádné natolik významné skutečnosti, které by mohly způsobit
neúplnost či nesprávnost účetnictví nebyly zjištěny.
Zápisy z provedených auditů jsou předávány starostovi města včetně doporučení pro odstranění
případných nedostatků. Výsledky interního auditu jsou souhrnně uváděny v roční zprávě
předkládané starostovi města. Tato zpráva je součástí předkládaných podkladů. Součástí
předkládaného materiálu je Výpis ze zprávy o zjištěních z vykonaného auditu č.j. oFKIA/7/15/MB
zaměřeného na způsob provádění inventarizací města.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. 4. 2016

Ing. Michaela Bořilová, v. r.
ref. oFKIA

4. Závěrečná zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly
a interního auditu za rok 2015

Roční zpráva interního auditu
za rok 2015
Cíl
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ukládá v § 31 odst. 3
povinnost předkládat vedoucímu orgánu veřejné správy (starostovi města) v roční zprávě souhrnné
výsledky interního auditu. Cílem této zprávy je zhodnotit činnost oddělení finanční kontroly na
úseku interního auditu za uplynulé kalendářní období roku 2015, a to:
 vyhodnotit obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému
 analyzovat výskyt závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné
správy, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému, a které byly
důvodem snížení finanční výkonnosti v činnosti orgánu veřejné správy
 uvádět zjištění o skutečnostech, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost
účetnictví
 předložit doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné
správy a jeho vnitřního kontrolního systému.

1.

Obecná kvalita vnitřního kontrolního systému

Vnitřní kontrolní systém zahrnuje řídící kontrolu a interní audit. Vnitřním předpisem, který
upravuje výkon řídící kontroly je Kontrolní řád města Žďár nad Sázavou s účinností od 1. 1. 2014.
Kontrolní řád jednak přesně specifikuje problematiku prováděných kontrol vedoucími pracovníky
na všech stupních řízení a dále kontrolní a auditní činnost oddělení finanční kontroly a interního
auditu. Organizaci odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců upravuje Organizační řád.
Problematiku řídící kontroly dále řeší interní předpis organizace, který upřesňuje vnitřní
kontrolní systém na úseku odpovědností a pravomocí za schvalování jednotlivých operací na
podmínky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě – podle § 26 a 27 zákona
o finanční kontrole. Uvedený předpis přesně vymezuje odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců
města za schvalování výdajů a příjmů rozpočtu města. Vedoucí zaměstnanci jsou písemně
pověřeni funkcí příkazce operace (§ 26 zákona o finanční kontrole) s přesným vymezením
odpovědnosti za operace jednoznačně stanovené v pověření. Při organizačních změnách jsou tato
pověření pravidelně aktualizována. Pověření jsou taktéž vystavena pro funkci správce rozpočtu a
hlavní účetní (dle § 26 zákona o finanční kontrole) s vymezením jejich odpovědností. Ustanovení
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jsou promítnuta i do dalších
vnitřních předpisů města, např. Směrnice k provádění hospodářských operací a nakládání s
rozpočtovými prostředky města, Pokladní řád, atd.
Oddělení finanční kontroly a interního auditu v rámci výkonu jednotlivých interních auditů
pravidelně prověřuje účinnost nastaveného vnitřního kontrolního systému. Předběžná, průběžná a
následná kontrola je prováděna, je nutné zajistit, aby vždy existoval písemný záznam o jejím
provedení. Vedoucí zaměstnanci v průběhu roku 2015 neupozornili oddělení finanční kontroly a
interního auditu na žádné nehospodárné, neefektivní a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky
v rámci jimi prováděné průběžné a následné kontroly.
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Vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti VKS
- vedoucí mají stanovený rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností při nakládání
s veřejnými prostředky, při přípravě operací před jejich schválením, při jejich průběžném
sledování a při následném prověření
- jednotliví příkazci operací, správci rozpočtů a hlavní účetní jsou písemně pověřeni
tajemníkem úřadu, poslední aktualizace červen 2015
- v roce 2015 byly upraveny podpisové pravomoci starosty a místostarosty na základě
usnesení zastupitelstva města k rozdělení pravomocí ze dne 16. 2. 2015
- vedoucí odborů provádějí následné řídící kontroly svých podřízených
- zavedený systém je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat případná rizika

2.

Výkon interního auditu v roce 2015

Město Žďár nad Sázavou má od 1. 7. 2002 zřízeno oddělení finanční kontroly a interního
auditu. Dle organizační struktury města je oddělení finanční kontroly a interního auditu přímo
podřízené starostovi města, má zajištěnu funkční nezávislost a oddělenost od řídících výkonných
funkcí. Náplň činnosti oddělení v prvním pololetí zajišťovala jedna pracovnice, z důvodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti vedoucí oddělení byl dne 22. 6. 2015 přijat do pracovního
poměru druhý referent po dobu nemoci vedoucí oddělení. V důsledku personální situace nebyl
uspokojivě plněn plán vzdělávání.
Oddělení finanční kontroly a interního auditu vykonává činnost interního auditu a zároveň je
pověřeno zajišťováním výkonu následné veřejnosprávní kontroly dle § 11, odst. 4 a 5 zákona o
finanční kontrole. Tuto činnost vykonává podle schváleného plánu kontrolní činnosti.
Oddělení dále vede evidenci stížnosti a peticí, vyřizuje přidělené stížnosti a spolupracuje při
jejich vyřizování, poskytuje konzultační činnost a plní další úkoly, kterými oddělení pověří starosta
města.
V roce 2015 bylo provedeno:
a) 4 naplánované audity roku 2015 + 1 dokončovaný audit z roku 2014, z toho 1 audit výkonu, 1
audit finanční, 1 audit shody a 2 audity, kde se prolínal audit shody a systémů.
b) 7 veřejnosprávních kontrol (dle § 11 zákona o finanční kontrole), z toho 4 u příspěvkových
organizací zřízených městem (včetně vyhodnocení účinnosti jejich vnitřního kontrolního
systému), 3 u příjemce finanční podpory.
c) konzultační činnost – příprava schvalování účetních závěrek PO, konzultace k provádění
vyúčtování dotace, konzultace pro PO k postupu účtování, konzultace k čerpání FKSP.
Průměrný počet člověkodnů na 1 audit/kontrolu v roce 2015 byl 28,7.
Dva audity byly zahájeny v roce 2015 a z časových důvodů budou dokončeny v roce 2016.




oFKIA/14/14/MB – audit na organizační složce Technická správa budova města byl zaměřený
na dodržování zákona o veřejných zakázkách a směrnice k zadávání veřejných zakázek
hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou. Cílem interního auditu bylo
prověření vzniku možných rizik při zadávání, průběhu a vyhodnocení výběrového řízení
z pohledu nedodržení legislativního rámce a následné způsobení škody v podobě nedodržení
kritérií vyplývajících z výběrového řízení při sepsání smlouvy o dílo a realizaci zakázky.
oFKIA/03/15/MB – následný audit na odboru školství, kultury a sportu, který byl zaměřený na
vnitřní kontrolní systém u závěrečného vyúčtování městem poskytnutých příspěvků z
grantového programu Sport 2014 a Organizovaný sport 2014. Následný interní audit byl
zaměřen na kontrolu odstranění nedostatků zjištěných minulými audity, na prověření
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prováděných kontrol při vyúčtování příspěvků poskytnutých městem Žďár nad Sázavou. Dále
byl zaměřen na správnost použití finančních prostředků z příspěvků poskytnutých městem
Žďár nad Sázavou a na dodržování stanovených podmínek a ukazatelů. Cílem bylo prověření
možného rizika porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, z důvodu nesprávného použití finančních prostředků, a porušení platných předpisů
pro poskytování příspěvků. Dalším cílem interního auditu shody a systémů bylo prověření
dodržování podmínek grantových programů a na ně navazujících smluv a jejich kontrola
odpovědnými pracovníky odboru školství, kultury a sportu.
oFKIA/05/15/MB – audit Evidence pohledávek, postup při vymáhání a pravidelné zajišťování
příjmů města na vybraných odborech MěÚ (odbor majetkoprávní, odbor komunálních služeb).
Interní audit byl zaměřen na dodržování Směrnic č. 1/2013 a č. 2/2015 - K provádění
hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky města Žďár nad Sázavou a č.
2/2013 - Nakládání s pohledávkami a byl směřován na vedení úplné evidence pohledávek
pracovníky jednotlivých kontrolovaných odborů v ekonomickém systému Agendio a na
vymáhání těchto pohledávek. Cílem auditu bylo prověření možného rizika krácení příjmů města
vlivem nedůsledné evidence pohledávek a promlčení nedostatečně vymáhaných pohledávek
města.
oFKIA/06/15/MB – audit na odboru rozvoje a územního plánování na dodržování náležitostí
vybraných dotačních titulů a využití prostředků poskytnutých městu Žďár nad Sázavou. Interní
audit byl zaměřen na kontrolu využití poskytnutého příspěvku a na dodržení podmínek daných
smlouvou o jeho poskytnutí. Cílem finančního interního auditu bylo prověření vzniku možného
rizika vyměření odvodu (vrácení dotace) a případné sankce za porušení podmínek
stanovených v rozhodnutí a smlouvě o poskytnutí dotace.
oFKIA/7/15/MB - způsob provádění a stav inventarizací hmotného majetku města Žďár nad
Sázavou. Interní audit byl zaměřen na způsob provádění inventarizací města, dodržování
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a k němu příslušné vyhlášky a zhodnocení úplnosti a
pravdivosti inventarizační zprávy jako podkladů pro schválení účetní závěrky. Cílem finančního
interního auditu bylo prověření možného rizika porušení právních předpisů a vnitřních
předpisů, nedůsledného provádění inventarizací, průkaznost inventarizačních zpráv jako
podkladu ke schvalování účetní závěrky.

Výkonem interních auditů nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily
činnost města Žďáru nad Sázavou, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému.
Dále nebyly zjištěny závažné skutečnosti, které by mohly způsobit neúplnost nebo neprůkaznost
účetnictví.
Se všemi zprávami o provedených interních auditech byl seznámen starosta města Žďár nad
Sázavou, případné nedostatky byly projednány s odpovědnými pracovníky a jejich vedoucími.
Zjištěné nedostatky byly ojedinělého charakteru (v jednom případě nepřesné dodržení ustanovení
dle zákona o zadávání veřejných zakázek, neúplné zveřejnění dle zákona o zadávání veřejných
zakázek, nedostatky v administraci a kontrole vyúčtování, ojedinělé nedodržení lhůt k vymáhání
dle směrnic města, v jednom případě nesprávný postup účtování).
Nedostatky uvedené ve zprávách, nebyly systémového charakteru a doporučení, která byla
vydaná na odstranění těchto nedostatků, nepodmiňují změnu zavedeného vnitřního kontrolního
systému.

Zpracovala: Ing. Michaela Bořilová, v. r.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 30. 3. 2016
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Výpis ze zprávy o zjištěních z vykonaného auditu č.j.: oFKIA/7/15/MB -

podklad pro schvalování účetní závěrky města Žďáru nad Sázavou dle vyhl. č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Č. j.:

oFKIA/7/15/MB

Kontrolovaný odbor:

majetkoprávní

za období

rok 2014

Interní audit oFKIA/7/15/MB byl zaměřen na způsob provádění inventarizací města,
dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví města, vyhlášky a zhodnocení úplnosti a
pravdivosti inventarizační zprávy jako podkladů pro schválení účetní závěrky.
Cílem finančního interního auditu bylo prověření možného rizika porušení právních předpisů
a vnitřních předpisů, nedůsledného provádění inventarizací, průkaznost inventarizačních
zpráv jako podkladu ke schvalování účetní závěrky.

Závěr:
Inventarizace roku 2014 jsou prováděny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Inventarizační
zpráva shrnuje všechny podstatné skutečnosti o všech provedených inventurách včetně
seznamu všech inventurních soupisů a dodatečných soupisů, který je přílohou zprávy,
informace o inventarizačních rozdílech, doporučení k vyřazení majetku a návrhy na likvidaci
nepotřebného majetku a odpisy pohledávek. Inventurní soupisy obsahují všechny údaje dle
výše uvedené vyhlášky. Kontrolou vybraných položek nebylo shledáno závad.
Dle inventarizační dokumentace kontrolní pracovnice konstatují, že byl inventován
veškerý majetek a závazky města Žďár nad Sázavou. Údaje uvedené v inventurních
soupisech souhlasí s údaji vykázanými v účetní závěrce - výkazu Rozvaha.

Zpracovala:

Ing. Michaela Bořilová, v. r.
oFKIA

5. Inventarizační zpráva podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o
inventarizaci majetku

Město Žďár nad Sázavou
IČ:00295841

Inventarizační zpráva za rok 2015
A) Úvod
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 270/2010
Sb., o inventarizaci majetku a závazků a na základě Plánu inventur vydaném tajemníkem
městského úřadu byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků města
Žďár nad Sázavou za rok 2015.
K provedení řádné inventarizace byli jmenování tito členové hlavní inventarizační komise:
předseda komise
člen komise
člen komise
člen komise
člen komise
pracovník odpovědný za evidenci majetku
pracovník odpovědný za účetnictví

Ing. Soňa Halámková
Ing. Milan Petr
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D.
Jitka Vácová
Ing. Libor Vostrejš
Pavla Šiklová
Ing. Alena Turinská

Přehled použitých zkratek v dokumentu:
HIK
DIK
DDHM
DHM
DDNM
DNM
PC
ZC
CP
BÚ
OR
KN
IZ
Inv.č.
SMV
TZ
ČÚS

……………………….. hlavní inventarizační komise
……………………….. dílčí inventarizační komise
……………………….. drobný dlouhodobý hmotný majetek
……………………….. dlouhodobý hmotný majetek
……………………….. drobný dlouhodobý nehmotný majetek
……………………….. dlouhodobý nehmotný majetek
……………………….. pořizovací cena
……………………….. zůstatková cena
……………………….. cenné papíry
……………………….. běžný účet
……………………….. obchodní rejstřík
……………………….. katastr nemovitostí
……………………….. inventarizační zpráva
……………………….. inventární číslo
……………………….. samostatné movité věci
………………………...technické zhodnocení
……………………….. český účetní standard

Po shromáždění výsledků činnosti a soupisů dílčích inventarizačních komisí, dále po
průběžném projednání konaném dne 13. 01. 2016 (příloha č. 2 inventarizační zprávy) a
vyhodnocení shromážděných výsledků na jednání hlavní inventarizační komise dne 10. 2. 2016
vypracovala HIK následující závěrečný zápis, stanovisko k inventarizaci 2015.
Pro inventarizaci majetku a závazků za rok 2015 byly tajemníkem městského úřadu jmenovány
dílčí inventarizační komise.
Předmětem inventarizace je inventarizační položka = účet. DIK provedly dle charakteru majetku
fyzickou nebo dokladovou inventuru, v některých případech uplatnily oba způsoby zjišťování
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stavu majetku. Při zjišťování stavu majetku byla využita inventurní evidence, pomocná
evidence, smlouvy, potvrzení o existenci majetku, fotodokumentace u kulturních památek, výpis
z OR, ortofotomapy apod. a dále byla využita i jiná evidence v podobě výpisu z KN.
DIK po provedení fyzických a dokladových inventur vyhotovily inventurní soupisy a dodatečné
inventurní soupisy (seznam soupisů včetně přidělených inventarizačních položek - viz příloha č.
1 inventarizační zprávy).

B) Výpis z jednotlivých soupisů dílčích inventarizačních komisí
DIK č. 1: Dle Plánu inventur byl komisí inventurován nehmotný majetek (inventarizační
položky jsou uvedeny v příloze č. 1 IZ). Členům DIK byly předloženy smlouvy na poskytování
služeb, licenční smlouvy, listinná podoba a CD územních plánů.
DIK posuzovala stav inventurovaného majetku. Opravné položky správci a ani členové DIK
nenavrhují.
Odpis DNM byl v roce 2015 prováděn v souladu s odpisovým plánem a směrnicí č. 6/2014.
DIK nebyly předloženy návrhy na vyřazení majetku. DIK vyřazení majetku nenavrhuje.
Hodnota majetku vedeného k 31. 12. 2015 v majetkové evidenci souhlasí se stavem účetním.
DIK č. 2: Dle Plánu inventur byl komisí inventurován hmotný majetek (inventarizační položky
jsou uvedeny v příloze č. 1 IZ). Členové DIK při prvotní inventuře majetku (inventura k 30. 11.
2015) posuzovaly využití a stav majetku, označení majetku inv.čísly, oprávněnost vytvořených
opravných položek. DIK s výší opravných položek souhlasí. Členům komise byly předloženy
návrhy na vyřazení nefunkčního majetku v celkové výši 129 515,37 Kč (příloha č. 4 IZ).
S předloženými návrhy komise souhlasí.
Výstupem této prvotní inventury je inventurní soupis č. 2, jehož součástí je příloha č. 3 inventurní závěr vypracovaný p. Málkem – týká se majetku, který podléhá jinému právnímu
předpisu (zákon č. 122/2000 Sb.).
Při prvotní inventuře majetku DIK zjistila inventarizační rozdíl – manko:
stř. 0201 Budova MěÚ:
• inv.č. 800103/0 sedačka v PC 1 500 Kč, byla poškozena a předána k likvidaci. Tato
skutečnost nebyla promítnuta do majetkové a účetní evidence.
• inv.č. M000805 mobilní telefon Nokia 515 bílý v PC 1 Kč – došlo ke ztrátě.
stř. 200 chaty PN:
• inv.č. 54/44/161 talíř měď – moř.panna v PC 150 Kč - bylo odcizeno, nebylo promítnuto
do majetkové a účetní evidence.
stř. 110 městská policie:
•
•

inv.č. 8796/155 panenka policistka – chyběly 2ks v PC 194,41Kč/ks
inv.č. 8797/155 –panáček–policista - chyběl 1ks v PC 177,13 Kč
Z vyjádření odpovědné osoby vyplývá, že bylo opomenuto provedení vyřazení
chybějícího majetku z majetkové evidence. Byl pouze proveden záznam v pomocné
evidenci, která byla komisi předložena.
stř. 0401 – SPORTIS:
• inv.č. M000603 – pračka v PC 5 787 Kč – vyřazena z důvodu nefunkčnosti - Z vyjádření
odpovědné osoby vyplývá, že bylo opomenuto provedení vyřazení majetku z majetkové
a účetní evidence. Uvedený majetek byl nahrazen majetkem novým, který pořídila p.o.
Sportis.
•

inv.č.M000604 – sušička v PC 7 724 Kč – stejný důvod jako u pračky. K uvedenému
majetku bylo doloženo prohlášení servisního technika.
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stř. 2109 – kino Vysočina:
• inv.č. 183/177 – oponové zařízení v PC 4 434 Kč – bylo nefunkční (datum zařazení
21.8.1995), odvezeno k likvidaci. Nebylo promítnuto do majetkové a účetní evidence.
• inv.č. 8491/361 – 3D brýle pasivní v PC 327,25 Kč/ks – vyřazeno celkem 6ks, 2ks rozbité
a 4ks chyběly. Dle vyjádření ředitelky p.o. Kultura, průchozí portál neohlásí (neodchytne)
brýle, které omylem zůstanou na hlavě. Z tohoto důvodu bylo zavedeno nové opatření,
které by mělo uvedené situaci předcházet.
Výše uvedenými skutečnostmi se dne 13. 01. 2016 zabýval předseda HIK a pracovníci
odpovědní za evidenci majetku a účetnictví. Předseda HIK rozhodl o zaúčtování tohoto
inventarizačního rozdílu do účetnictví a zároveň zaznamenání do majetkové evidence. Záznam
o uvedeném jednání byl podkladem pro zaúčtování a vyřazení majetku z účetní a majetkové
evidence a je přílohou inventarizační zprávy (příloha č. 2). Zaúčtování je zachyceno v
dodatečném inventurním soupisu č. 2 – úbytek.
Při rozdílové inventuře (inventura za období 1.12.2015 - 31.12.2015) předseda DIK provedl
inventuru dokladovou – kontrola zařazovacích protokolů, faktur, kontrola zaúčtování
inventarizačních rozdílů zjištěných prvotní inventurou, zjištění stavu opravných položek k 31.
12. 2015, zaúčtovaných oprávek.
Předseda DIK při rozdílové inventuře zjistil, že za měsíc prosinec 2015 nebyly změněny či nově
vytvořeny opravné položky, zjištěné inventarizační rozdíly byly zaúčtovány a promítnuty do
majetkové evidence.
Zjištěný stav k 31. 12. 2015 všech inventarizačních položek souhlasí se stavem v účetní
evidenci.
Výstupem rozdílové inventury je dodatečný inventurní soupis č. 2.

DIK č. 3: Dle Plánu inventur byl komisí inventurován nemovitý majetek -stavby, budovy,
dotace (inventarizační položky jsou uvedeny v příloze č. 1 IZ).
DIK provedla fyzickou a dokladovou inventuru, posuzovala stav majetku, oprávněnost
vytvořených opravných položek, kontrolovala výši oprávek. DIK souhlasí s výší opravné položky
a jiné opravné položky nenavrhuje. DIK zjistila, že oprávky byly zaúčtovány v souladu
s odpisovým plánem. Dále DIK porovnala majetkovou evidenci s evidencí v KN – nebyl zjištěn
rozdíl.
Další inventarizační položkou pro DIK č. 3 byl účet č. 403 – transfery (dotace) na pořízení
dlouhodobého majetku. DIK měla k dispozici inventurní evidenci dlouhodobého majetku
s dotací. DIK ověřila výši dotací kontrolou smluv a rozhodnutí na poskytnutí dotací, u starších
dotací bylo při inventarizaci využito podkladů z výsledků hospodaření let minulých. DIK
porovnala výši dotace a rozpuštění dotace v majetkové evidenci s výši dotace a rozpuštěním
dotace v účetní evidenci. Byl zjištěn rozdíl v celkové výši - 6 825 335,50 Kč (o tuto částku bylo
v majetkové evidenci méně). Jedná se o dotaci na nedokončený majetek, která je zaúčtována
v účetní evidenci. Po dokončení investičních akcí a následném zavedení majetku do majetkové
evidence (tzv. aktivaci majetku) bude s tímto majetkem zavedena také odpovídající výše
dotace. Nejedná se tedy o inventarizační rozdíl.
Na základě rozhodnutí předsedy HIK byla dodatečně DIK přidělena kontrola účtu č. 401 –
Jmění účetní jednotky a č. 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (příloha č. 3 IZ).
Vzhledem k charakteru uvedených účtů není možné provést inventarizaci v pravém smyslu
slova, proto byly pouze porovnány počáteční stavy, obraty MD a DAL. Konečný stav je
zaznamenán v inventurním soupisu č. 3.
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Součástí inventurního soupisu č. 3 je návrh na vyřazení majetku v PC 174 924 Kč (příloha č. 5
IZ).
Zjištěný stav majetku k 31. 12. 2015 souhlasí se stavem v majetkové a účetní evidenci.
DIK č. 4: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace pozemků, opravných položek
k pozemkům a dále DHM určený k prodeji.
DIK provedla odsouhlasení inventurní evidence pozemků s evidencí v KN a porovnání s účetní
evidencí. DIK zjistila, že součet parcel včetně výměry v inventurní evidenci nesouhlasí se
součtem parcel a výměry v KN. Tento rozdíl je zapříčiněn skutečností, kdy dochází k vytvoření
nových parcel dle GP (původně 1 parcela a nově rozděleno a přeceněno na 2 a více parcel) pro
budoucí prodej a dále tím, že v prosinci 2015 došlo u některých pozemků k právním účinkům
vkladu do KN v souladu s uzavřenými kupními smlouvami, vklad byl KÚ proveden až v průběhu
měsíce ledna 2016. K datu provedené inventury pozemků byly již všechny vklady zapsány.
Nejedná se tedy o inventarizační rozdíl.
DIK dále provedla inventarizaci pozemků určených k prodeji. Oprávněnost ocenění těchto
pozemků reálnou cenou zjistila kontrolou vyhlášených záměrů. Výši ocenění v majetkové
evidenci porovnala s účetní evidencí (účet č. 407/0200).
Opravné položky k pozemkům vytvořeny nebyly, DIK vytvoření opravných položek nenavrhuje.
DIK nebyl zjištěn rozdíl mezi inventurní a účetní evidencí u inventarizačních položek
přidělených Plánem inventur. Zjištěný stav k 31. 12. 2015 souhlasí se stavem účetním.
DIK č. 5: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace nedokončeného
dlouhodobého majetku, poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek a opravných položek
k nedokončenému dlouhodobému majetku. Správci nedokončených investičních akcí předložili
DIK karty akcí, kopie faktur, smlouvy o díla. U rozpracovaných investic, které bylo možno
fyzicky zkontrolovat, DIK tuto kontrolu za účasti správce provedla. Opravné položky byly
vytvořeny v celkové výši 1 456 933,40 Kč. S uvedenými opravnými položkami DIK souhlasí a
další opravné položky DIK nenavrhla.
DIK byl předložen návrh na vyřazení nedokončeného majetku v celkové výši 532 303,40 Kč
(příloha č. 6 IZ). Jedná se o projektové dokumentace, příp. studie k investicím, které nebudou
realizovány, příp. byla realizována pouze oprava. Komise s předloženými návrhy souhlasí.
Zjištěný stav k 31. 12. 2015 u inventarizačních položek, které byly Plánem inventur DIK
přiděleny, souhlasí se stavem v účetní evidenci.
DIK č. 6: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace finančního majetku (podrobný
soupis inventarizačních položek uveden v příloze č.1 IZ). DIK provedla dokladovou
inventarizaci. V inventurním soupisu č. 6 DIK uvedla postup a všechny podklady, které byly při
inventarizaci využity, např. výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z účtů vedených v peněžních
ústavech,… Skutečný stav listinných akcií DIK zjistila přepočítáním.
Zjištěný stav inventarizačních položek k 31. 12. 2015 souhlasí se stavem v účetní evidenci.
DIK č. 7: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace pokladny, cenin, materiálu
(podrobný soupis inventarizačních položek uveden v příloze č. 1 IZ).
DIK uplatnila oba způsoby zjišťování stavu majetku, a to fyzicky a dokladově.
Opravné položky k materiálu vytvořeny nebyly, DIK opravné položky nenavrhuje.
U všech inventarizačních položek zjištěný stav k 31. 12. 2015 souhlasí se stavem účetním.
DIK č. 8: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace pohledávek a dalších
inventarizačních položek souvisejících (podrobný soupis inventarizačních položek uveden
v příloze č. 1 IZ). DIK provedla dokladovou inventarizaci. Odpovědné osoby předkládaly
písemnosti týkající se pohledávek. U pohledávek, které jsou více jak 90 dnů po termínu
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splatnosti, prověřila DIK zaúčtování opravných položek . U pohledávek přesahujících 100 000
Kč byly členům DIK předloženy odsouhlasené ověřovací dopisy. Součástí inventurního soupisu
č. 8 je návrh na odpis pohledávek v souhrnné částce 189 848 Kč s tím, že je navrhováno
z účetní evidence převést a následně evidovat na podrozvahovém účtu pohledávky v částce
108 435 Kč (pro případ, že by některý povinný zaplatil nebo by došlo k vymožení pohledávky
soudním exekutorem). Zbývající pohledávky v celkové částce 81 413 Kč správce navrhuje
odepsat (trvale vyřadit) z účetní evidence. DIK s uvedeným návrhem souhlasí. (příloha č. 7 IZ)
DIK provedenou inventarizací zjistila, že skutečný stav inventarizačních položek k 31. 12. 2015
odpovídá jejich stavu v účetnictví.
DIK č. 9: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace závazků a dalších
inventarizačních položek souvisejících (podrobný soupis inventarizačních položek uveden
v příloze č. 1 IZ).
DIK provedla dokladovou inventarizaci inventarizačních položek. Při inventarizaci byly DIK
předloženy účetní záznamy, faktury, smlouvy a další související písemnosti, které jsou uloženy
na jednotlivých odborech úřadu.
DIK byl předložen návrh na odpis pohledávky ve výši 1 845 Kč (příloha č. 7 IZ), s předloženým
návrhem DIK souhlasí.
Zjištěný stav k 31. 12. 2015 souhlasí se stavem v účetnictví k tomuto datu.
DIK č. 10: Plánem inventur byla komisi přidělena inventarizace podrozvahových účtů a
dalších inventarizačních položek (podrobný soupis inventarizačních položek uveden v příloze č.
1 IZ). Předseda HIK dne 20. 1. 2016 pověřil DIK provedením inventarizace účtu č. 942 –
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům. DIK následně provedla k 31. 12.
2015 řádnou dokladovou inventarizaci. DIK byly předloženy smlouvy, spisová dokumentace a
další podklady, dle kterých bylo účtováno na inventurovaných účtech. Uvedené podklady jsou
uloženy na jednotlivých odborech MěÚ. Výsledky provedené inventarizace jsou zaznamenány
v Inventurním soupisu č. 10.
DIK nebyl zjištěn rozdíl mezi skutečností a účetní evidencí.

C) Závěr:
Hlavní inventarizační komise zhodnotila provedené dílčí fyzické a dokladové inventury
jednotlivých inventarizačních položek (účtů). Soupisy z těchto inventur měly všechny požadované
náležitosti. Hlavní inventarizační komise konstatuje, že inventarizace majetku za rok 2015 byla
členy jednotlivých dílčích inventarizačních komisí provedena důsledně a pečlivě.
Předseda HIK pověřil DIK č. 3 (příloha č. 3 IZ) kontrolou účtu 401 – Jmění účetní jednotky a
účtu 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody s tím, že zůstatky uvedených účtů
budou zaznamenány v inventurním soupisu č. 3.
Hlavní inventarizační komise souhlasí s předloženými návrhy na vyřazení majetku, souhlasí
s již provedeným zaúčtováním inventarizačních rozdílů, tak jak bylo předsedou HIK uloženo:
• jednání dne 13. 1. 2016 (příloha 2 IZ) – zaúčtování inventarizačního rozdílu zjištěného
DIK č. 2 bylo promítnuto do dodatečného soupisu DIK č. 2.
Po posouzení soupisů všech dílčích inventarizačních komisí hlavní inventarizační komise
konstatuje, že byl v rámci inventarizace roku 2015 inventurován veškerý majetek a závazky
města Žďár nad Sázavou.
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Po posouzení obsahu soupisů z jednotlivých dílčích inventarizací HIK doporučuje:
• vyřadit nefunkční
drobný dlouhodobý hmotný majetek
v celkové částce
129 515,37 Kč.
Přehled dle jednotlivých inventarizačních položek:
- účet 028: majetek v ceně pořízení od 3.000 Kč do 40.000 Kč v částce 109 514,74 Kč
- účet 902:majetek v ceně pořízení do 3.000 Kč v částce 20 000,63 Kč
•

vyřadit z účetní a majetkové evidence dlouhodobý hmotný majetek v částce
174 924 Kč

•

vyřadit z účetní evidence – účtu 042 nedokončený majetek v částce 532 303,40 Kč

•

odpis pohledávek (úplné vyřazení z účetní evidence ) v celkové výši 83 258 Kč

•

odpis pohledávek a jejich následnou evidenci na podrozvahovém účtu v celkové
výši 108 435 Kč

HIK schvaluje:
• Vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 32 377,63 Kč příloha č. 4 IZ
• Vyřazení a následnou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence
v částce 6 327 Kč - příloha č. 5 IZ
• Vyřazení nedokončeného hmotného majetku z účetní evidence v částce 3 700 Kč příloha č. 6 IZ

HIK navrhuje RM:
• Schválit vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného
majetku v celkové částce 97 137,74Kč – příloha č. 4 IZ
• Schválit vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v částce 9 674 Kč – příloha č. 5 IZ
• Schválit vyřazení nedokončeného hmotného majetku v částce 52 323,40 Kč – příloha č.
6 IZ
• Schválit odpis pohledávek v celkové výši 27 257 Kč (trvalé vyřazení z účetní evidence) příloha č. 7 IZ
• Projednat a předložit ZM návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
v pořizovací ceně 158 923 Kč – příloha č. 5 IZ
• Projednat a předložit ZM návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného
majetku v částce 476 280 Kč – příloha č. 6 IZ
• Projednat a předložit ZM návrh na odpis pohledávek v celkové částce 164 436 Kč příloha č. 7 IZ
Přílohy:
č.1 – Seznam všech inventurních soupisů a dodatečných soupisů
č.2 – Zápis z jednání dne 13. 1. 2016
č.3 – Pověření předsedy HIK provedením kontroly účtu č. 401 a č. 406
č.4 – Návrh na vyřazení nefunkčního drobného dlouhodobého hmotného majetku
č.5 – Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (stavby)
č.6 – Návrh na vyřazení nedokončeného majetku
č.7 - Návrh na odpis pohledávek
č.8 - Rekapitulace účtů
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D) Odsouhlasení inventarizační zprávy za rok 2015
Podpis členů HIK:
předseda komise

Ing. Soňa Halámková v. r.

člen komise
člen komise

Ing. Milan Petr v. r.
JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D. v. r.

člen komise

Jitka Vácová - omluvena

člen komise

Ing. Libor Vostrejš v. r.

pracovník odpovědný
za účetnictví

Ing. Alena Turinská v. r.

pracovník odpovědný
za evidenci majetku

Pavla Šiklová v. r.

Žďár nad Sázavou 10. 2. 2016

Rozdělovník:
Tajemník
Odbor finanční
Odbor majetkoprávní
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