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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č. 08 dne 15.04.2019 OF081901R 

 

 
Účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 

 

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 
v přílohách dle příspěvkových organizací – rozbor a VH 2018. Příloha obsahuje informace 
o celkových výnosech a nákladech za rok 2018 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                  

1 060,00 0,00 108,17 46,19 skluzavka do svahu 247,02 31,92 6 441,23 6 361,70 +79,53

963,00 0,00 115,77 0,00 x 128,27 381,00 5 356,62 5 349,26 +7,36

1 210,00 0,00 442,87 165,00
smažící pánev do 

škol.jídelny
716,55 95,00 9 324,08 9 175,07 +149,01

740,00 0,00 442,68 0,00 x 383,73 136,00 4 126,70 4 020,62 +106,08

4 050,00 0,00 2 605,43 8,00
zaměření skutečného 

provedení školního 

hřiště
481,93 54,78 34 154,27 34 049,95 +104,32

4 150,00 0,00 715,37 146,00
myčka nádobí, 

zabezpeč.zařízení
2 681,49 408,00 30 380,14 29 789,26 +590,88

4 403,00 0,00 238,08 0,00 x 85,88 10,00 4 937,13 4 896,58 +40,55

4 298,00 0,00 115,94 0,00 x 7,50 0,00 5 688,12 5 446,47 +241,65

6 480,00 1 350,00 0,00 1 350,00
rekonstrukce 4x WC ve 

staré budově
0,00 0,00 14 533,06 14 465,98 +67,08

5 550,00 0,00 513,30 464,21 užitkový automomobil 293,15 131,33 41 321,23 40 679,17 +642,06

32 904,00 1 350,00 5 297,61 2 179,40 x 5 025,52 1 248,03 156 262,58 154 234,06 +2 028,52CELKEM 

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

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2018

Název 

Provozní 

příspěvek 

zřizovatele

Investiční 

příspěvek 

zřizovatele

Stav fondu 

investic k 

31.12.2018

Použití fondu investic v 

průběhu roku 2018

Stav                           

rezervního 

fondu k 

31.12.2018

Použití 

rezervního 

fondu v 

průběhu 

roku 2018

Výnosy Náklady 

 
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. 
 
 
 
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 2018 – v tis. Kč 



 - 2 - 

rezervního odměn

79,53 79,53 0,00 x

7,36 7,36 0,00 x

149,01 149,01 0,00 x

106,08 106,08 0,00 x

104,32 104,32 0,00 x

590,88 590,88 0,00
nižší náklady na opravy a udržování a vyšší výnosy vybr. vl. institucí 

z transferů a z prodeje služeb

40,55 8,11 32,44 x

241,65 241,65 0,00 vyšší tržby z prodeje služeb

67,08 0,00 0,00 zlepšeným výsledkem hospodaření kryje DK ztrátu z předchozích let

642,06 498,60 143,46 vyšší příjmy za poskytované služby, spoření prostředků ve fondech 

na nákup průmysl.pračky a sušičky, opravy aj.

2 028,52

Městská knihovna v Milevsku

Dům kultury Milevsko

Sociální služby Města Milevska

CELKEM 

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

ROZDĚLENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PO ZA ROK 2018

Název příspěvkové organizace
Výsledek 

hospodaření

Rozdělení do fondu
Důvod

Mateřská škola Sluníčko Milevsko

  
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 účetních závěrek provedené odborem finančním nebyly shledány závady v dodržování 
principů a zásad. 
 
Při prováděných průběžných kontrolách (metodikem a kontrolorem MěÚ Milevsko) nebyly zjištěny 
žádné nedostatky, které by mohly mít vliv na schválení účetních závěrek PO za rok 2018. Nebyla 
shledána žádná zjištění, z nichž by bylo možno usuzovat, že předložené účetní závěrky PO zřízené 
městem Milevskem, neposkytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace.  
 
Odbor finanční doporučuje Radě města Milevska předložené účetní závěrky zřízených 
příspěvkových organizací sestavené k 31.12.2018 schválit bez výhrad. 
 
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 
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příspěvkových organizací zabezpečí předání protokolu o schválení účetní závěrky do centrálního 
systému účetních informací státu podle příslušných ustanovení technické vyhlášky o účetních 
záznamech. 


