
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
25. Rady města

konané dne 18.5.2020

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019, účetní závěrka města za 
rok 2019, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2019

1. 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 Zastupitelstvu města předkládán 
k projednání návrh závěrečného účtu hospodaření města za rok 2019, 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.

2. Obsahem materiálu jsou podklady pro schválení účetní závěrky města v souladu s vyhláškou č. 220/2013 
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

3. Obsahem materiálu je návrh na rozdělení přebytků hospodaření místních částí za rok 2019, kterého 
dosáhly všechny MČ, kromě MČ Slavkovice, a to v celkové výši 10 706 tis. Kč.

§17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 84 odst. 2) písm. b) z. o obcích

I. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019, 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2019 bez 
výhrad

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města Nového Město na Moravě za rok 2019.

III. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozdělení výsledku hospodaření místních částí města dle přiloženého 
materiálu.

IV. Rada města souhlasí
s podáním žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření města i za rok 2020.

Michal Šmarda
starosta
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Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Tomáš Vlček

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: FIN doporučuje schválit předložený materiál.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy:
1. Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 

2020 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 
Zastupitelstvu města k projednání. Nedílnou součástí závěrečného 
účtu je i zpráva o přezkumu hospodaření města výrokem bez 
výhrad. 

2. Dle platného znění zákona č. 563/1991 Sb., účetnictví má město 
povinnost předložit ke schválení účetní závěrku. Součástí tohoto 
materiálu jsou pouze povinné přílohy, které uvádí vyhláška MFČR 
upravující postupy při schvalování účetních závěrek. Každý člen, 
schvalujícího orgánu má právo nahlédnou do účetních knih, 
případně si vyžádat předložení dalších podkladů. O 
schválení/neschválení účetní závěrky vyhotoví město protokol, který 
je předáván do Centrálního systému účetních informací 
státu.  Každý z členů ZM má právo na uvedení, jak hlasoval a své 
hlasování písemně odůvodnit. Toto písemné odůvodnění se stává 
nedílnou součástí záznamu o hlasování a protokolu.

3. Dle schválené metodiky sledování hospodaření města odděleně 
došlo k rozepsání přebytku hospodaření města Nového Města na 
Moravě na jednotlivé místní části a město. Tímto rozpisem bylo 
zjištěno, že vyjma MČ Slavkovice všechny místní části dosáhli 
kladného výsledku hospodaření. Tento výsledek hospodaření 
navrhujeme rozdělit na vyrovnání rozpočtovaného schodku roku 
2020  u těch MČ, které mají schodek schválen, dále pak na posílení 
rezervy v roce 2020 a převedením do sledované evidence, odkud 
mohou v případě potřeby MČ čerpat uspořené prostředky. 

Materiál obsahuje: Příloha - Závěrečný účet_2019_RM.pdf (Veřejná)
Příloha - Zpráva o přezkoumání hospodaření města (Veřejná)
Příloha - inventarizacni zprava 2019.pdf (Veřejná)
Příloha - Návrh na vypořádání výsledků hospodaření MČ 2019.pdf 
(Veřejná)
Příloha - příloha 12_2019.pdf (Veřejná)
Příloha - rozvaha 12_2019.pdf (Veřejná)
Příloha - výkaz ZZ 12_2019.pdf (Veřejná)
Příloha - přehled o peněžních tocích 12_2018 (Veřejná)
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Příloha - přehled o změnách vlastního kapitálu 12_2018 (Veřejná)
Příloha - výkaz o čerpání rozpočtu.pdf (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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