
Zastupitelstvo města Milevska 

podklad pro zasedání zastupitelstva č.  07                  dne  15.05.2019             OF071902Z 

 

Účetní závěrka města Milevska za rok 2018 
 

Právní rámec:         zákon č. 128/2000 Sb., o obcích;  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích schvalování účetních závěrek;  
směrnice ke schvalování účetní závěrky města Milevska (v platných 
zněních)   
 

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, místostarosta    …………………………  

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

Vztah k rozpočtu: bez vlivu na rozpočet  

1. Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milevska: 
schvaluje Účetní závěrku města Milevska za rok 2018 v předloženém znění včetně finančního 
vypořádání výsledku hospodaření a protokolu o schvalování účetní závěrky v aktuálním znění. 

2. Důvodová zpráva 
Schvalujícím orgánem „Účetní závěrky města Milevska za rok 2018“ (dále jen „ÚZ“) je nejvyšší 
orgán města, tj. zastupitelstvo. V souladu se zvláštními předpisy má město povinnost schvalovat 
ÚZ předchozího kalendářního roku. Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v informaci 
o schválení nebo neschválení ÚZ stanovuje vyhláška MFČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Obsah a 
formu ÚZ obecně definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 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, které jsou účetní jednotky 
povinny dodržovat při vedení účetnictví, 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.  
Při běžném vedení účetní agendy i při zpracování ÚZ dbá Odbor finanční MěÚ Milevsko (dále jen 
OF) na dodržování principů a zásad definovaných platnou legislativou v oblasti účetnictví. 
OF neshledal žádná zjištění, z nichž by mohl usuzovat, že předkládaná ÚZ ke schválení neposkytuje 
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu se zvláštními předpisy a finanční situací města 
Milevska. OF doporučuje předloženou ÚZ sestavenou k rozvahovému dni schválit bez výhrad.  
 
Účetní závěrku projednávala Rada města a Finanční výbor dne 24.4.2019 – s výsledkem – 
doporučení ke schválení. 
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