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Závěrečný účet města Žandov  k 31.12.2011 

- příloha účetní závěrky dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
                                
Obecné údaje: 
Název: Město Žandov 
Sídlo: Náměstí 82, 471 07 Žandov 
Právní forma: územně samosprávný celek, obec 
Předmět činnosti: stanoveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
Dle výpisu z registru ekonomických subjektů byla vydána tato oprávnění: 
- Všeobecná veřejná správa 
IČO: 00261131  
Rozvahový den: 31.12.2011.  
Organizační struktura: uvedena na webových stránkách města, adresa: www.zandov.cz 
Zřizované organizační složky: Nejsou zřízeny.  
 
Zřizované příspěvkové organizace: 
Základní škola a mateřská škola Žandov, IČO: 70982074 
Základní umělecká škola Žandov, IČO: 70982112 
Starosta: Zbyněk Polák 
Místostarosta: Michal Beň 
Kontrolní výbor – počet členů 3, předseda – Hana Dobrovolná, člen zastupitelstva 
Finanční výbor – počet členů  3, předseda – Jaroslav Košťák, člen zastupitelstva 
Počet členů ZM: 15, počet členů RM: 5  
Obec nemá významný podíl na základním kapitálu obchodních společností. Obec vlastní 
akcie Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Teplice - ve výši 13.382 tis. Kč. 
Obec je členem svazků a sdružení:  SMO ČR, SOLK, mikroregion Peklo. 
Počet zaměstnanců obce: 10 
Počet zaměstnanců od Úřadu práce na VPP: 6 
Celkový roční příspěvek ÚP na VPP: 398.282,- Kč 
Odměny uvolněných členů zastupitelstva: 938.275,- Kč 
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva:  198.107,- Kč 
Celková výše mzdových nákladů úředníků úřadu: 1.533,5 tis. Kč  
Celková výše mzdových nákladů pracovníků péče o vzhled města: 1.219,8 tis. Kč 
 

 
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 

 
1. Způsob ocenění: 
Dlouhodobý majetek nakupovaný – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících 
s pořízením. 
Součástí ocenění jsou úroky z přijatých dlouhodobých úvěrů do doby zařazení majetku do 
užívání – v roce 2011 obec nepoužila žádný úvěr. 
Drobný dlouhodobý majetek hmotný – v pořizovací ceně od 1 tis. Kč do 40 tis. Kč 
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – v pořizovací ceně od  1,-  Kč do 60 tis. Kč 
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností – ve skutečných 
pořizovacích nákladech – v roce 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. 
Cenné papíry a majetkové účasti vedené v pořizovací ceně – obec nemá. 
 
 



 2 

Pozemky – převedené do vlastnictví obce dle zák. 172/91 Sb. ze dne 8.4.1992 
jsou oceněny dle zákona č. 178/1994 Sb., zavedeny do majetku v roce 1995, v roce 2010 a 
2011 převeden historický majetek obce od Pozemkového fondu ČR.  
 
2. Změny způsobů oceňování: V roce 2011 nebyly změny ve způsobu oceňování. 
3. Odpisový plán – účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy. K 31.12.2011 
proběhlo dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 
2011 nebyly realizovány v cizí měně. 
 

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace 
 
Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2011: 501.863,40 Kč 
(Vydaná faktura č. 42 Daniel Štraub, s.r.o. ve výši 10.000,- Kč, vydaná faktura č. 47 DiS. 
Jaroslava Voláková ve výši 400,- Kč, nájemné z pozemků ve výši 10.753,- Kč, nájemné 
z bytového a nebytového fondu ve výši 460.680,40 Kč, prodej pozemků ve výši 20.030,-) 
Opravné položky pohledávek k 31.12.2011: 98.180,- Kč  
 
Jiné pohledávky z hlavní činnosti k 31.12.2011: 270.332,- 
(místní poplatky za psy ve výši 11.004,- Kč, místní poplatky za odpady do roku 2009 ve výši 
242.806,- Kč, poplatek za výherní hrací přístroje ve výši 16.522,- Kč) 
 
Celkové pohledávky mimo záloh na energie = 772.195,40 Kč 
 
Závazky z obchodního styku k 31.12.2011: 32.265,- Kč 
Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Nejsou. 
Závazky nevedené v účetnictví: Přijetí dotací do vypořádání. Dotace jsou zaúčtovány 
v souladu s účetními postupy příjmů. 
Najatý majetek (finanční leasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou leasingu. 
Dlouhodobý hmotný  majetek: 
- v roce 2011 došlo ke zrušení zápisu u neexistenci mostních objektů č. 16, 17, 18, dále pro 
prodej pozemků u vodní a požárních nádrží č. 68, 75, 80, 81 a odstranění poškozené 
autobusové čekárny otočky Radeč 54. 

- v roce 2011 byl pořízen: 
      lesní hospodářský plán Žandov ve výši 92.340,- Kč 
      podlahová krytina v mateřské škole Žandov ve výši 40.176,- Kč 
      prodloužení záruky u automobilu PEUGEOT 3008 ve výši 10.897,- Kč 

 
V roce 2011 byl prodán a vyřazen majetek v pořizovací hodnotě: 881.910,90 Kč 

- prodej nábytku z č.p. 132 ve výši 97.192,- Kč 
- opotřebené stroje, přístroje, zařízení č.p. 132 ve výši 187.622,60 Kč 
- opotřebený drobný dlouhodobý majetek č.p. 132 ve výši 368.131,70 Kč 
- poškozené plynové sporáky a regulaci vytápění ve výši 13.030,- Kč 
- poškozená elektrická pec ve výši 49.390,- Kč 
- opotřebený drobný dlouhodobý majetek knihovny Žandov ve výši 16.744,50 Kč 
- opotřebený drobný dlouhodobý majetek SDHO Žandov ve výši 58.794,- Kč 
- opotřebený drobný dlouhodobý majetek ZŠ Žandov ve výši 91.006,10 Kč. 
- opotřebené jídlonosiče na podrozvahových účtech ve výši 130,- Kč 

 
Pozemky – hodnota pozemků činí 29.337 tis. Kč.  
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Finanční investice: 
Na účtu 069 jsou vedeny akcie Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Teplice na základě 
nepeněžních vkladů oceněné pořizovací cenou. Obec je minoritním akcionářem. 
                                                            
Účetní jednotka vede podrozvahou evidenci: 

- spotřebovaný materiál do 1.000,- Kč ve výši 479.771,37 Kč, 
- zástavní právo MF ČR ul. Kostelní č.p. 58 ve výši 2.560.000,- Kč 
- veřejná sbírka kostel ve výši 2.489,- Kč 
- věcná břemena pro inženýrské sítě v pozemcích ve výši 10.863,- Kč 
- blokační právo SFRB ul. Dlouhá č.p. 115 ve výši 1,- Kč 
- věcné břemeno akce kanalizace ul. Volfartická a Kolonka ve výši 147.187,- Kč 

                                                         
Údaje dle novely vyhlášky č. 505/2002 Sb. (č. 472/2008 Sb. bod 12) 
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem:  173 ha 
Výše ocenění lesních porostů  = 98.507.400,- Kč    / 57,- Kč/m2/ 
 
Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů. 
 
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem: 
Základní škola a mateřská škola Žandov: 
Výsledek hospodaření za rok 2011 =  103.840,64 Kč, rozdělen do fondů: 
rezervní fond = 75 % = 77.880,48 Kč, fond odměn = 25 % = 25.960,16 Kč 
 
Základní umělecká škola Žandov: 
Výsledek hospodaření za rok 2011 =  72,42 Kč, rozdělen do fondů: 
rezervní fond = 80 % = 57,94 Kč, fond odměn = 20 % = 14,48 Kč. 
 
Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem 
předepsaných výkazů jsou založeny na městském úřadu Žandov v účtárně. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011: 
Přezkoumání hospodaření provedla p. Jaroslava Voborská – pověřená k přezkoumání 
hospodaření Krajského úřadu Libereckého kraje. 
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání 
hospodaření ÚSC a DSO v termínu 14.11.2011 – 15.11.2011 a dne 27.2.2012 – 28.2.2012. 
 
Z á v ě r:   
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 
- nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm.. a) zákona č. 420/2004 Sb.  
 
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je k nahlédnutí 
u starosty města nebo finanční účetní. 
 
Zpracovala: Miluše Svobodová, účetní 
V Žandově, dne 11.4.2012 
 
Schválil: 
 
 
                                                                                             Zbyněk   P o l á k                                                                                     
                                                                                                starosta města 
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Přílohy: 
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 
- přehled čerpání rozpočtu města za rok 2011 
- přehled čerpání rozpočtu sociálního fondu za rok 2011 
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 
- tabulka „Závěrečný účet města Žandov za rok 2011“ 
- návrh na usnesení zastupitelstva města Žandov 
- inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku města k 31.12.2011 
- inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku PO k 31.12.2011 
 
 
Vyvěšeno dne: 11.4.2012 
Sejmuto dne: 26.4.2012 
 
 


