
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
18. Zastupi te lstva města

konaného dne 19.6.2017

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016

Závěrečný účet města Nového Města na Moravě podléhá, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvalovacímu 
procesu ve volených orgánech města. Z tohoto důvodu je Radě města předkládán k projednání návrh 
závěrečného účtu hospodaření města za rok 2016, jehož součástí jsou i hospodářské výsledky obchodních 
společností města - TS služby, s.r.o. a Novoměstské služby s.r.o. a tabulková část zahrnující mimo jiné rozpočty 
místních částí. Přílohou materiálu je zpráva o výsledku přezkumu hospodaření města odborem kontroly 
krajského úřadu Kraje Vysočina. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce města a na stránkách radnice a v 
termínu odevzdání materiálu neobdržel odbor FIN ze strany veřejnosti žádné připomínky.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2016 s výhradou.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: RM na své 39. schůzi dne 5.6.2017 doporučila materiál ke schválení.

FIN doporučuje schválit předložený materiál.
Vyjádření tajemníka ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2016, její části "C" a namítané chybě/nedostatku, který již 
zpětně nemohl být napraven: 
Zákon o obcích v platném znění ve svém ustanovení § 92 odst. 1 stanoví, 
že "Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát 
za 3 měsíce." 
Toto ustanovení není dále v zákoně o obcích již rozvedeno nebo 
upřesněno a není upřesněno ani žádným prováděcím obecně závazným 

Page 1 of 2Návrh usnesení ZM 19.6.2017

07.06.2017https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



právním předpisem. Jedná se o pořádkovou lhůtu, která nemá žádné 
důsledky ve vztahu k přijatým rozhodnutím zastupitelstva města a je 
výkonem práva obce na samosprávu. Dle našeho názoru nespadá navíc 
posuzování otázky dodržení/nedodržení této pořádkové lhůty, ve které se 
schází zastupitelstvo obce, do předmětu přezkoumání hospodaření tak 
jak je definován v ust. § 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 
v platném znění. 
Preventivní opatření proti podobným výhradám je, že bude v rámci plánu 
termínů zasedání zastupitelstva města důsledně uplatňována 3 měsíční 
lhůta, tj. pakliže je plánováno nejbližší zasedání zastupitelstva města na 
19.6.2017 bude se další zasedání zastupitelstva města muset uskutečnit 
nejpozději 19.9.2017. 

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 
2016 podléhá dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v 
platném znění, projednání a schválení ve volených orgánech města. Z 
tohoto důvodu je materiál předkládán Radě města k projednání.
Závěrečný účet nebyl po projednání v zastupitelstvu města změněn. 
Matriál byl v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech vyvěšen na 
úřední desce a ze strany občanů nebyli obdrženy žádné připomínky.

Materiál obsahuje: Příloha - Závěrečný účet 2016 (Veřejná)
Příloha - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města (Veřejná)

Materiál projednán: finančním výborem
RM 5.6.2017
6/17/ZM/2017

Přizváni:
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