
Příloha k závěrečnému účtu za rok 2016 
     
 

  Obecné údaje 
 
       
ÚSC:         město Modřice 
Sídlo:               Modřice, nám. Svobody 93 
Právní forma:  město – územně samosprávný celek 
Předmět činnosti: stanoveno zákonem č. 128/2000 Sb. 
IČ:                        00282103 
 
 
Rozvahový den:  31.12.2016 
Okamžik sestavení účetní závěrky: 03.04.2017 
 
Organizační struktura:  Uvedena na webových stránkách města      
   
Zřízené organizační složky:  Městská policie Modřice 

 MP hospodařila s rozpočtem 6.825.093,72 Kč, 
                                             Muzeum města Modřice 

 muzeum hospodařilo s rozpočtem 498.356,38 Kč,  
                                              Městská knihovna Modřice                                             

 knihovna hospodařila rozpočtem 919.687,58 Kč, 
                                               knižní fond 2.389.013,00 Kč 
  Pasivní bytový dům pro seniory 

 PBDS hospodařil s rozpočtem 4.743.806,95 Kč. 
  Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Modřice 

 JSDH hospodařila s rozpočtem 1.039.823,56 Kč 
 
Zřízené orgány obce:            ZMM, RMM 
Zřízené přísp. organizace:    Základní škola Modřice, Mateřská škola Modřice 
 
 
Starosta:  Ing. Josef Šiška 
Místostarosta: Ing. Hana Chybíková 
Místostarosta:  MUDr. Jiří Ventruba, CSc.                          
 
Kontrolní výbor 
Počet členů:  7 
Předseda:  Richard Tomandl, člen zastupitelstva 
 
Finanční výbor 
Počet členů:  5 
Předseda: Kamila Šulová, členka zastupitelstva 
Počet členů ZM:  15 
Počet členů RM:    5 



Město nemá podíl na základním kapitálu obchodních společností. 
 
Přepočtený počet zaměstnanců:                   43,48 
Odměny členům zastupitelstva:       1.726.308,00 Kč 
Celková výše osobních nákladů:     16.855.777,00 Kč  
 
 
Dotace a finanční vypořádání za rok 2016.   
 
 

Město přijalo od Ministerstva financí prostřednictvím Jihomoravského kraje souhrnný 
dotační vztah na rok 2016 ve výši 1.957.600,00 Kč. 

Město přijalo od Jihomoravského kraje dne 30.06.2016 dotaci na projekt „Dovybavení 
hasičské zbrojnice města Modřice (výstroj a výzbroj, požární technika)“, ve výši 200.000,00 Kč.  
Dotace byla vyúčtována poskytovateli 31.01.2017. 

 Město přijalo od Ministerstva financí prostřednictvím Jihomoravského kraj dne 
29.09.2016 dotaci na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR vyhlášených na dny 7. a 8. 
října 2016 ve výši 54.000,00 Kč. Dotace byla vyúčtována poskytovateli 06.02.2017 a zvýšené 
výdaje ve výši 14.108,50 Kč byly město doplaceny 16.03.2017. 

 Město přijalo od Ministerstva vnitra prostřednictvím Jihomoravského kraje dne 
29.11.2016 dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na rok 2016 v souhrnné 
ve výši 2.400,00 Kč. Dotace nebyla čerpána, poskytovateli byl vyúčtovány 06.02.2017 a vratky 
byla odeslána 02.02.2017. 
 
             

Město Modřice vlastní k 31.12.2016 1.035.401,- m2 pozemků, z toho 88.083,- m2 
lesních x 57,-  Kč = 5.020.731,00 Kč. V souladu s probíhající digitalizací katastru jsou 
napravovány rozdíly mezi zatříděním pozemků v katastru a skutečným stavem.  
 
 
 
     Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 
 
1) Způsob ocenění 
        Zásoby – pořizovací cena 

      Dlouhodobý majetek – pořizovací cena včetně nákladů souvisejících s pořízením. 
   Drobný dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč 

        Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovací ceně od 1 do 60 tis.  
        Cenné papíry a majetkové účasti: nejsou 
 
2) Reprodukční pořizovací ceny 

 V roce 2016 nebylo použito ocenění reprodukční pořizovací cenou.  
 

3) Změny způsobu oceňování:   
 Nenastaly.  
 
 



4) Odpisový plán 
        Účetní jednotka provedla k 31.12.2016 oprávky dlouhodobého majetku dle ČÚS 708. 

Byla použita metoda rovnoměrného odpisování. 
 

5) Pohledávky k 31.12.2016 
          7.277.997,07 Kč   
 
6) V tom pohledávky do jednoho roku  
          7.277.997,07 Kč 
 
   Dlouhodobé pohledávky k 31.12.2016 
          467.500,00 Kč 
 
7) Závazky dodavatelé   
          998.195,41 Kč  
 
8) Závazky ostatní 
  6.153.187,57 Kč  
 
9) Přijaté zálohy 
  2.152.837,05 Kč  
 
10) Majetek zatížen zástavním právem 
  66.178.836,98 Kč - veden v analytické evidenci rozvahy dle zápisů na LV 
 
11) Záloha DHM 
  Nebyly 
 
12) Dlouhodobé závazky 

 Úvěr na pasivní bytový dům pro seniory – Česká spořitelna a.s. 42.212.335,- Kč,  - 
splátky do roku 2029, zůstatek jistiny k rozvahovému dni 36.448.913,12 Kč 

 
13) Dlouhodobé přijaté zálohy z minulých let na nájemné 
  87.300,00 Kč  
 
14) Základní běžný účet – Česká spořitelna, Komerční banka, ČNB 
  69.059.955,73 Kč 
 
15) Běžné účty peněžních fondů 
   229.598,82 Kč 
 
16) Ostatní významné skutečnosti a skutečnosti od sestavení uzávěrky do sestavení přílohy 

V souladu s novelou vyhlášky 410/2009 Sb. a novel ĆÚS nedošlo ke změnám vlivem 
změny předpisů.  

Ve výpočtu DPPO za rok 2016 byly použity účetní odpisy, které jsou stanoveny jako 
lineární odpis dle ČÚS č. 708, porovnáním bylo zjištěno, že daňové odpisy majetku jsou vyšší 
než odpisy účetní, tím nedošlo ke zkrácení vypočtené DPPO za rok 2016.  



17) Daňové povinnosti 
Účetní jednotka neměla k 31.12.2016 daňové nedoplatky. Závazky vůči finančnímu úřadu 
a vůči pojistným institucím se týkají jen měsíce prosince. 
 
 
 

Účetní závěrka je sestavena v plném rozsahu 
 

 
 

V Modřicích:   16.05.2017 
 
 
 
 
 
      

Sestavil:      Schválil: 
 
 
  
 
 
                  Ing. Roman Mulíček                                                  Ing. Josef Šiška 
                      vedoucí finančního odboru                                                        starosta města  


