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Účetní závěrka
v souladu zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky 220/2013 Sb., o schválení účetní závěrky
ve znění pozdějších předpisů k

31. 12. 2014

Město DOBŘANY

Obecné údaje
Název: Město Dobřany
Sídlo:

Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, Plzeň - jih

Kód – číslo obce: 55 76 76
Počet obyvatel k 1.1.2012: 6 065
Právní forma : 801 -ÚSC – obec
Datum vzniku: 01.07.1973
Odvětvová klasifikace činnosti: 751100 - Všeobecné činnosti veřejné správy
Stav: 1 – Subjekt činný bez omezení
IČ: 00 25 65 52
DIČ: CZ 00256552 - Město Dobřany je podle § 94 odst.1 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plátcem daně z přidané hodnoty s účinností od 1.4.2009
Rozvahový den: 31. 12. 2014 – Řádná účetní závěrka
Organizační struktura: Uvedena na webových stránkách města, adresa: www.dobrany.cz
Organizační složky:
 Městská knihovna Dobřany
 Sportovní areál Dobřany
 Ubytovna u sportovního areálu Dobřany
 Technické služby města Dobřany
 JSDH Dobřany
 JSDH Šlovice
Pozn. Město Dobřany nemá zřízenou - Městskou policii-službu provádí město Plzeň – na základě veřejnoprávní smlouvy
- Pečovatelskou službu - službu provádí Centrum peč. a ošetř. služeb Město Touškov
do 30.11.2014 a od 1.12.2014 Zpč. Diakonie
- Bytové hospodářství spravuje firma Triumfa s.r.o., na základě mandátní smlouvy a
je součástí závěrečného účtu včetně hospodaření a účetnictví.
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Organizace – zřizovatel město Dobřany:
Příspěvkové organizace:
 ZŠ Dobřany
 ZUŠ J.S.Bacha Dobřany
 MŠ Dobřany, Loudů
 MKS Dobřany

PO – s.r.o.
 Služby Dobřany s.r.o. – 100% vlastník město Dobřany
Starosta:

Bc. Martin Sobotka

1. Místostarostka:

Ing. Lenka Tomanová

2. Místostarostka:

Mgr. Dagmar Terelmešová

Zastupitelé:

Pavel Sloup
Jan Smola
Bc. Marek Sýkora
Michal Šašek
MUDr. Jitka Šebestová
Josef Šefl
Zuzana Štychová
Michal Trdlička
Jaroslava Umnerová
Jan Vozár
Ing. Josef Weinreb, CSc.
Mgr. Marta Weinrebová

Počet členů ZM: 15
Počet členů RM: 5
Rada města:

Bc. Martin Sobotka (starosta města), Ing. Lenka Tomanová (1. místostarostka)
Mgr.Dagmar Terelmešová (2. místostarosta města), Bc. Marek Sýkora, Jan Vozár

Kontrolní výbor: Počet členů: 7
Předseda:

Josef Šefl

Finanční výbor: Počet členů: 7
Předseda:

Michal Šašek

Osadní výbor Šlovice: Počet členů 5
Předseda:

Trdlička Michal

Osadní výbor Vodní Újezd: Počet členů 3
Předseda:

Jan Hojda
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Město je členem dobrovolného svazku obcí:
Mikroregion Radbuza a Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Město je členem: MAS Radbuza, o.s., Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení měst a obcí Plzeňského
kraje (SMOPK), Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR)
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Změna účetních metod:
V roce 2014 město Dobřany pokračovalo v účetní reformě vybraných účetních jednotek dle platné
legislativy.
Od 1.1.2012 je město Dobřany vybranou účetní jednotkou, která je povinná účtovat a předávat
sestavu Pomocný analytický přehled (PAP) do centrálního systému účetních informací státu
(CSÚIS).
2.Způsob ocenění:
Ocenění majetku města Dobřany se provádí dle platných oceňovacích předpisů.
Dlouhodobý majetek nakupovaný - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením podle
vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé
vybrané účetní jednotky
Dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně převyšující částku 40 tis. Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně převyšující částku 60 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek hmotný – účetní jednotka rozhodla vnitřním předpisem o snížení dolní
hranice v pořizovací ceně na 0,5 tis. Kč do 40 tis. Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč
Dlouhodobý finanční majetek
Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419)
V roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.
3. Reprodukční pořizovací ceny:
Nabyté pozemky směnou byly oceněny na základě znaleckých posudků. Majetek bezúplatně předaný byl
oceněn na základě ceny obvyklé.
4. Změny způsobů oceňování:
V roce 2014 nebyly žádné pozemky oceněny reálnou hodnotou.
5. Odpisový plán:
Schválen RM č.u. 263 – ve výši Kč 20 184 978,06.
6. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu
Je stanoven podle kurzu ČNB v den platby.
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7. Ostatní změny metody účtování:
Město Dobřany provádí roční účetní odpisy dle schváleného odpisového plánu.
Účetní jednotka sestavuje účetní záznamy podle vyhlášky č.383/2009 Sb., (technická vyhláška o účetních
záznamech) ve znění pozdějších předpisů a sestavuje účetní závěrku v rozsahu daném vyhláškou č.
410/2009 Sb., v platném znění. Účtuje podle platných Českých účetních standardů pro některé vybrané
účetní jednotky – ČÚS 701 – 710. Předává povinné účetní záznamy a finanční údaje do CSÚIS
prostřednictvím KÚ PK.
Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace
Vybrané účetní jednotky sestavují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších
předpisů, přehled o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu. Celé údaje jsou zaznamenány
v příloze účetní závěrky k 31.12. 2014.
1. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2014:
Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy a ty jsou
inventarizací k 31.12.2014 vyčísleny na 34 267 tis. Kč
2. Celkové pohledávky po lhůtě splatnosti:
7 209 tis. Kč (BH- 1 317 tis. + ostatní 5 892 tis.)
Z toho pohledávky s nízkou pravděpodobností vymožení: 4 509 tis.
3. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny :
0 tis. Kč (žádné)
4. Závazky celkem 31. 12. 2014:
78 623 tis. Kč
5. Závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů:
0 tis. Kč (žádné)
6. Závazky kryté zástavním právem:
Závazky ve výši 13 396 tis.Kč jsou kryté zástavním právem ve výši 50 084 tis.
7 . Závazky nevedené v účetnictví:
0 tis. Kč (žádné)
8. Najatý majetek (finanční leasing):
0 tis. Kč (žádné)
9. Majetek zatížen věcným právem:
928 tis. Kč
10. Dlouhodobý majetek celkem:
1 530 2371,84 tis. Kč
11. Odepsané pohledávky za rok 2014:
19 tis. Kč. Všechny odepsané pohledávky v celkové částce 19 tis. jsou vedeny na podrozvaze účetnictví
města Dobřany
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12. Významné dlouhodobé finanční závazky:
Věřitel

Závazek k 31.12.2014 v tis. Kč

Komerční banka, a.s.

0

Česká spořitelna, a.s.

19 206,58

Celkem půjčky a úvěry k 31.12.2014

19 206,58

Závazek ze smlouvy o zajištění kofinancování projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod
v povodí řeky Radbuzy“ ke Svazku obcí mikroregion RADBUZA - k 31.12.2014: 19 325,91 tis.Kč
Závazky k účastníkům sdružení- 33 B.J. – k 31.12.2014: 0
Dlouhodobě přijaté zálohy – 66 B.J. – záloha na nájem – k 31.12.2014: 7 877, 17 tis.

Podrozvahové účty
Vybrané účetní jednotky uvádějí v příloze účetní závěrky též informace o stavu účtů v knize
podrozvahových účtů – město Dobřany účtuje na podrozvahových účtech i podle závazné analytiky.
Pokutové bloky, majetek příspěvkových org., kde zřizovatel je město Dobřany a PO předány
k hospodaření, DHDM města pod stanovenou hranici 500,- Kč, vklady do Mikroreg. Radbuza – stavby
určené k invest. zhodnocení, odepsané pohledávky, zapůjčený majetek – kontejnery, PC apod., účty
nesvéprávných občanů-opatrovník město Dobřany, zastavené budovy a pozemky, věcná břemena –
oprávněný-ČEZ, Telefónika, RWE...
Obsah a inventarizace podrozvahových účtů je v inventurní zprávě za rok 2014, která je přílohou účetní
závěrky.

Město Dobřany účtuje na účtu cizích prostředků – složené kauce
Zůstatek účtu 245 - k 31.12.2014: 6 189,36 tis. Kč

Hospodářský výsledek města Dobřany v roce 2014:
výnosy celkem:

187 461,74 tis.

náklady celkem:

141 719,72 tis.

HV-běžného účetního období:

45 742,02 tis.

ZM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 45 742 022,97 Kč
z účtu 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního roku -, který přechází roční
účetní závěrkou na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -, na
účet 432 – Nerozdělený zisk.
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Porovnání rozpočtu a účetnictví města Dobřany za rok 2014
účetnictví

rozpočet

výnosy

187 461,74 tis.

-

příjmy po kons 176 384,20 tis.

náklady

141 719,72 tis.

-

výdaje po kons. 169 923,51tis.

Součástí účetní závěrky města Dobřany za rok 2014 je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva
nezávislého auditora o výsledku ověření účetní závěrky k 31.12.2014, inventurní zpráva za rok 2014,
zpráva o výsledku finančních kontrol, závěrečný účet Služby Dobřany s.r.o. a protokol o schválení účetní
závěrky za rok 2014. Originály jsou k nahlédnutí u vedoucí finančního odboru.
Zpracoval: Jaroslava Havlovičová , vedoucí finančního odboru
Dana Machartová , hlavní účetní
V Dobřanech dne 8. 6. 2015
Schváleno ZM Dobřany jako účetní závěrka města Dobřany za rok 2014 dne 24.6.2015
č.u. 131
Vyvěšeno: 9. 6. 2015

Bc. Martin Sobotka v.r.
starosta města Dobřany
otisk úředního razítka

Účetní závěrka Města Dobřany za rok 2014 je veřejnosti dostupná i po 24.6.2015 na www.dobrany.cz
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