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Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č. 14  dne 27.05.2020                                    OF142001Z 

 

 

Závěrečný účet města Milevska za rok 2019 
 

Právní rámec:  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;  
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84, odst. 2 (v platném znění)   
 
Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta   ………………………… 

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF  …………………………   

Vztah k rozpočtu: bez vlivu na rozpočet  
 
Stanovisko odborné:  Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Milevska za období od 01.01.2019 do 31.12.2019 
auditorské společnosti ECO - ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o.  (viz 
příloha) 

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo Milevska: 
I. bere na vědomí „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Milevska za období od 01.01.2019 do 31.12.2019“. 
II. projednalo „Závěrečný účet města Milevska za rok 2019“ s vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
III. schvaluje „Závěrečný účet města Milevska za rok 2019“ v předloženém znění. 

2. Důvodová zpráva 
V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, jsou údaje o ročním hospodaření města Milevska (dále jen „města“) 
po ukončení kalendářního roku souhrnně zpracovány do „Závěrečného účtu města Milevska 
za rok 2019“ (dále jen „ZÚ“).  Schválení ZÚ je vyhrazeno pouze zastupitelstvu města podle § 84, 
odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. ZÚ je společně se zprávou 
o výsledku přezkoumání hospodaření za předchozí kalendářní rok předložen k projednání 
zastupitelstvu města. V ZÚ jsou obsaženy a analyzovány údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 
v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby 
a použití fondu v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční 
hospodaření města a jím zřízených i založených právnických osob a hospodaření s jejich 
majetkem v souladu se zákonem. Součástí ZÚ je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu 
rozpočtu, rozpočtům obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.  
Návrh ZÚ byl dle legislativy zveřejněn k připomínkám občanům na úřední desce, a to dne 
7.5.2020, dále pak byl předložen k projednání RMM dne 18.5.2020 a Finančnímu výboru ZMM 
dne 20.5.2020. 
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