ZPRÁVA Č. 19
ZE ZASEDÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU KONANÉHO DNE 16.6.2021

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, Ph.D.,
Ing. Petr
OMLUVENI, p. Smíšková, Ing. Technik

HOSTÉ : Ing. Mrkos, ACCA – starosta
MUDr. Bělohlávková – místostarostka

PROGRAM :
1. Závěrečný účet něsta Žďáru nad Sázavou za rok 2020
Přezkoumání hospodaření města za rok 2020
2. Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2020
3. Rozpočtové opatření č.4/2021
4. Různé

Zahájeno: 16.30 h.
Skončeno: 17.35 h.
Předseda finančního výboru Mgr. Straka přivítal všechny přítomné.
Program jednání finančního výboru byl schválen všemi přítomnými členy výboru.

1. Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2020
Přezkoumání hospodaření města za rok 2020
Závěrečný účet města je sestavený na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Po schválení RM byl vyvěšen na úřední desce (dle zákona 15 dnů před
zasedáním ZM). ZM musí chválit závěrečný účet do 30.6. následujícího roku, schvaluje ho bez
výhrad/s výhradou. Součástí závěrečného účtu je hospodaření příspěvkových organizací, které je
schváleno RM včetně rozdělení hospodářského výsledku.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2020 je přílohou závěrečného účtu s konstatováním, že byly
zjištěny chyby a nedostatky, v nichž ovšem nebyla porušena rozpočtová kázeň, nedošlo k neúplnosti
a neprůkaznosti vedení účetnictví a pozměňování dokladů, chyby z minulých přezkumů byly
odstraněny.
P. Dvořák – poděkoval za dobře ukončený rok

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2020 bez
výhrad, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad; materiál
č.j.49/2021/OF/ZM
Hlasování : 7 – 0 – 0

2.

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2020

Schválení účetní závěrky vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrky vybraných
účetních jednotek. Kromě komentáře k jednotlivým rozvahovým účtům a popisu výnosů a nákladů je
součástí závěrky zpráva o ověření účetní závěrky s výrokem – účetní závěrka podává poctivý a věrný
obraz aktiv a pasiv k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období
roku 2020 v souladu s českými účetními předpisy. Součástí schvalování účetní závěrky je schválení
převodu hospodářského výsledku za rok 2020 na účet „výsledek hospodaření minulých období“.

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit všemi hlasy Účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou
v rozsahu předložených podkladů:
1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2020 včetně účetních výkazů sestavených
k 31.12.2020
2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
3. Zpráva o zjištěních z provedených auditů za rok 2020
4. Roční zpráva interního auditu za rok 2020
5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2020
Současně doporučuje ZM schválit převod hospodářského výsledku za rok 2020 na účet 432 –
výsledek hospodaření minulých období.; materiál č.j. 50/2021/OF/ZM.
Hlasování : 7 – 0 – 0

3. Rozpočtové opatření č.4/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 reaguje na aktuální skutečnost a potřebu v čerpání rozpočtu. Navyšení
dotací – především dotace pro PO, dotace z ÚP a od obcí. Největší dotací jsou finanční protředky z
dědictví Bödefeldových (finanční prostředky odkázané městu Žďár nad Sázavou, první část odkazu
jsou obrazy Kosinkovy sbírky), prostředky budou převedeny na Fond Kosinkova sbírka a budou
použity na pořádání výstav obrazů a náklady související s těmito výstavami
Převod mezi výdajovými položkami – snížení pol.22.8 – opravy mostů a lávek o 2.200 tis. Kč (letos
nedojde k realizaci opravy mostu na ulici Kovářova), prostředky přesunuty na pol. 363.21 – VO dotace
(výměna svítidel s předpokladem dotace ze SFŽP); snížení pol.22.6 – krytí ztráty na obsluhu místních
části o 200 tis. Kč (snížení nákladů na dopravní obslužnost s přechodem dopravy na Veřejnou
dopravu Vysočina), navýšení pol. 363.2 VO – údržba (úspora po výměně svítidel se projeví až
koncem letošního roku, větší část však až v roce 2022)

Závěr:
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 4/2021; materiál j.č.47/2021/OF/ZM
Hlasování : 7 – 0 – 0
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4. Různé
Místostarostka MUDr. Bělohlávková informovala členy finančního výboru o provozu očkovacího
centra, které by mělo fungovat do konce července 2021, není problém v případě potřeby výpůjčku
prodloužit.
Mgr. Straka sdělil, že provoz testovacího místa na Domě dětí a mládeže na ulici Horní bude
otevřeno v době letních prázdnin i v pátek.
Členové finančního výboru se také zajímali o pronájem rehabilitace na Poliklinice. V současné
době jsou zveřejněny podmínky pronájmu, v nichž jde hlavně o kvalitu poskytovaných služeb.
Nová rehabilitace by měla začít fungovat od 1.1.2022.

Další zasedání finančního výboru se uskuteční vždy v 16.30 hodin ve středu
dne 8.9.2021
dne 3.11.2021
dne 15.12.2021
případně v jiném termínu dle potřeby.

Zapsala: Turinská

Mgr. Luboš Straka
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USNESENÍ
ze zasedání finančního výboru konaného dne 16.6.2021

PŘÍTOMNI: Mgr. Straka, p. Dvořák, p. Trávník, p. Stehno, Ing. Havlík, Mgr. Augustýn, Ph.D., Ing. Petr

OMLUVENI: p. Smíšková, Ing. Technik

Usn.1/19/2021
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2020 bez
výhrad, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad; materiál
j.č.49/2021/OF/ZM
Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.2/19/2021
Finanční výbor doporučuje ZM schválit všemi hlasy Účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou
v rozsahu předložených podkladů:
6. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2020 včetně účetních výkazů sestavených
k 31.12.2020
7. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020
8. Zpráva o zjištěních z provedených auditů za rok 2020
9. Roční zpráva interního auditu za rok 2020
10. Inventarizační zpráva dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2020
Současně doporučuje ZM schválit převod hospodářského výsledku za rok 2020 na účet 432 –
výsledek hospodaření minulých období.; materiál č.j. 50/2021/OF/ZM.
Hlasování : 7 – 0 – 0

Usn.3/19/2021
Finanční výbor doporučuje ZM schválit Rozpočtové opatření č. 4/2021; materiál j.č.47/2021/OF/ZM
Hlasování : 7 – 0 – 0

Mgr. Luboš Straka
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