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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 08 dne 30.03.2020 OF082002R 

 

 
Účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 

 

 

1. Návrh usnesení 

Rada města Milevska projednala rozbor hospodaření zřízených příspěvkových organizací 
vč. návrhu na rozdělení výsledků za rok 2019 následovně:  

I. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko Milevsko, 
Jeřábkova 781, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 1 a 2; 

II.  bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Kytička Milevsko, 
Jiráskova 764, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 3 a 4; 

III. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Klubíčko Milevsko, 
B. Němcové 1380, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 5 a 6; 

IV. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Milevsko, 
J. Mařánka 226, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 7 a 8; 

V. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace 1. Základní škola T. G. Masaryka 
Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 9 a 10; 

VI. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace 2. Základní škola J. A. Komenského 
Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek, ve znění dle přílohy č. 11 a 12; 

VII.   bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Milevské muzeum, ve znění dle 
přílohy č. 13 a 14; 

VIII. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Městská knihovna v Milevsku, ve 
znění dle přílohy č. 15 a 16; 

IX. bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko, ve znění dle 
přílohy č. 17 a 18; 

X.   bez výhrad schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019 a rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2019 příspěvkové organizace Sociální služby Města Milevska, 
příspěvková organizace, ve znění dle přílohy č. 19 a 20; 

XI. schvaluje „Protokoly o schvalování účetních závěrek“ v aktuálním znění dle příloh 
         č. 21 - 30. 

2. Důvodová zpráva 
Příspěvkové organizace (dále jen „PO“) zřízené městem Milevskem pravidelně každý rok zpracují 
podklady pro rozbor hospodaření. Souhrnná data k jednotlivým organizacím jsou uvedena 
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v přílohách dle příspěvkových organizací – rozbor a VH 2019. Příloha obsahuje informace 
o celkových výnosech a nákladech za rok 2019 vč. výsledku hospodaření, informace o účelových 
přijatých prostředcích, informace o využití investičního fondu, o aktivech a pasivech a v neposlední 
řadě o stavu a nakládání s fondy organizace vč. návrhu příspěvkové organizace na rozdělení 
dosaženého výsledku hospodaření.  
Sumarizace z přiložených rozborů hospodaření je uvedena v následující tabulce: 
 
Tab. č. 1: Hospodaření PO – hlavní parametry – v tis. Kč                  

                 (uvedeno v tis. Kč)

1 090,00 517,00 93,00 769,00
přírodní zahrada, 

odvlhčení sklepa
496,00 130,00 7 127,36 6 835,42 +291,94

980,00 0,00 22,00 130,00 zastřešení pískoviště 458,00 118,00 6 058,90 6 056,88 +2,02

1 256,00 0,00 409,00 210,00 hnětací stroj 1 029,00 21,00 9 859,13 9 705,41 +153,71

740,00 0,00 600,00 0,00 x 866,00 0,00 4 110,44 3 890,40 +220,04

4 200,00 0,00 1 798,30 1 453,57
parkoviště, zateplení a 

ostatní 2 373,81 17,80 40 521,74 40 427,37 +94,37

4 200,00 0,00 762,39 612,00 šatny 3 272,40 322,00 33 707,49 33 064,74 +642,74

4 402,00 0,00 131,00 166,00
regálový systém kovové 

stojany, odvod 

zřizovateli
99,00 0,00 4 807,74 4 759,70 +48,04

5 086,00 0,00 124,00 0,00 x 199,00 50,00 5 881,06 5 874,76 +6,31

7 921,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 15 449,02 15 400,89 +48,13

6 245,00 0,00 366,29 628,88
klimatizace na Domově 

pro seniory
570,45 477,37 43 951,41 44 108,17 -156,76

36 120,00 517,00 4 305,98 3 969,45 x 9 363,66 1 136,17 171 474,27 170 123,74 +1 350,53

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2019

Název 

Provozní 

příspěvek 

zřizovatele

Investiční 

příspěvek 

zřizovatele

Stav fondu 

investic k 

31.12.2019

Použití fondu investic v 

průběhu roku 2019

Stav                           

rezervního 

fondu k 

31.12.2019

Použití 

rezervního 

fondu v 

průběhu 

roku 2019

Výnosy Náklady 

CELKEM 

Výsledek 

hospodaření 

(+zisk/-

ztráta)

Mateřská škola Sluníčko Milevsko

Mateřská škola Kytička Milevsko

Mateřská škola Klubíčko Milevsko

Mateřská škola Pastelka Milevsko

1. základní škola T.G.Masaryka Milevsko

2. základní škola J.A.Komenského Milevsko

Milevské muzeum

Městská knihovna v Milevsku

Dům kultury Milevsko

Sociální služby Města Milevska

 
Zdroj: rozbory a účetní výkazy PO 

 
Dle platného zákona o rozpočtových pravidlech se dosažený kladný výsledek hospodaření převádí 
do rezervního fondu, fondu odměn, příp. je použit na úhradu ztráty z předchozích let. 
 
Zlepšené výsledky hospodaření organizace použijí pro obnovu a údržbu svěřených majetků příp. 
pro rozvoj organizace. 
 
Radě města je v následující tabulce předložen ke schválení návrh na rozdělení výsledků 
hospodaření do fondů v souhrnné formě – jednotlivé organizace uvedeny v příloze. 
 
Tab. č. 2: Rozdělení VH PO za rok 2019–v tis. Kč 
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rezervního odměn

291,94 291,94 0,00

2,02 2,02 0,00

153,71 153,71 0,00

220,04 220,04 0,00

94,37 94,37 0,00

642,74 642,74 0,00

48,04 9,61 38,43

6,31 6,31 0,00

48,13 11,01 0,00

-156,76 0,00 0,00

1 350,53

ROZDĚLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2019

Milevské muzeum

Název příspěvkové organizace
Výsledek 

hospodaření

Rozdělení do fondu

Mateřská škola Sluníčko Milevsko

Mateřská škola Kytička Milevsko

Mateřská škola Klubíčko Milevsko

Mateřská škola Pastelka Milevsko

1.základní škola T.G.Masaryka Milevsko

2.základní škola J.A.Komenského Milevsko

Městská knihovna v Milevsku

Dům kultury Milevsko

Sociální služby Města Milevska

CELKEM 
  

Zdroj: návrhy PO 
 

 
PO, jako vybraná účetní jednotka, má povinnost schvalovat účetní závěrku.  
Účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace schvaluje rada obce.  
 
Obsah a formu účetní závěrky definuje obecně zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a pro vybrané 
účetní jednotky specifikuje vyhláška č. 410/2009 Sb. metodiku a pravidla pro jednotlivé oblasti pak 
stanovují České účetní standardy. To vše definuje soubor pravidel, která jsou účetní jednotky 
povinny dodržovat při vedení účetnictví a sestavování a předkládání účetních výkazů tak, aby bylo 
zajištěno dodržování obecně závazných principů a zásad vedení účetnictví. Jde zejména o věrné, 
správné a objektivní zobrazení majetku účetní jednotky, věrné a objektivní zobrazení ostatních 
aktiv a pasiv, dodržení bilanční kontinuity a dodržování časové a věcné souvislosti účetních 
případů.  
 
Účetní závěrka PO obsahuje: 

- Rozvaha, 
- Výkaz zisku a ztráty, 
- Příloha k účetní závěrce. 

 
Výkazy účetních závěrek ke schválení dle jednotlivých PO jsou uvedeny v přílohách. 
 
Při kontrole rozboru hospodaření a účetních závěrek provedené odborem finančním nebyly 
shledány závady v dodržování principů a zásad. 
 
O úkonu schválení účetní závěrky za příslušnou organizaci sepíše schvalující orgán (RMM) 
protokol dle ustanovení § 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb. – viz přílohy č. 21 až 30. Statutární zástupci 
příspěvkových organizací zabezpečí předání protokolu o schválení účetní závěrky do centrálního 
systému účetních informací státu podle příslušných ustanovení technické vyhlášky o účetních 
záznamech. 


