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Zápis z 6. jednání  finančního výboru 

dne 24. 4. 2019 

 

Přítomni: Tomáš Vodička, František Pospíšil, Ladislav Zindr, Jaroslav Semerád 

 

Omluveni: Petr Dürr, Martin Jedlička, Jana Sladká 

 

Hosté:  Marcela Bahníková 

 

 

Program:        účetní závěrky 2018 – příspěvkové organizace   

                       účetní závěrka 2018 – Město Pečky 

 

Body jednání:  

Seznámení s účetními závěrkami příspěvkových organizací sestavenými k 31. 12. 2018. 

Byly projednány  výraznější rozdíly mezi náklady příp. výnosy mezi roky 2018 a 2017 a 

rozdíly mezi skutečnými náklady příp. výnosy a  uveřejněnými rozpočty.   

Finanční výbor bere na vědomí předložení účetních výkazů příspěvkových organizací. 

Finanční výbor konstatuje, že ve výsledovce Knihovny a Kulturního střediska nejsou 

vykazovány poměrné náklady na hospodářskou činnost (energie, služby, mzdové 

náklady). 

 

Projednání účetní závěrky Města Pečky sestavené k 31. 12. 2018. 

Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Pečky za rok 2018. 

 

Úkoly:    

Vedoucí ekonomicko-správního odboru a předseda výboru ověří možnosti zvýšení úrokových 

výnosů z  finančních prostředků na účtech města. 
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Vedoucí ekonomicko-správního odboru bude provádět průběžnou kontrolu dodržování 

rozpočtů příspěvkovými organizacemi a případně iniciovat jejich aktualizaci podle 

aktuálního vývoje (např. příjem/výdej dotace). 

 

Usnesení: 

Finanční výbor dne 24. 4. 2019 projednal podklady ke schvalované  účetní závěrce Města 

Pečky sestavené k 31.12.2018 

- Účetní výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztrát a  příloha 

- Inventarizační zpráva 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  

Finanční výbor na základě předložených  podkladů  nezjistil,  že  by  účetní závěrka 

neposkytovala  věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a 

doporučuje zastupitelstvu města účetní závěrku za rok 2018 schválit. 

Finanční výbor konstatuje, že přestože nebylo dodrženo obsahové vymezení vysvětlujících a 

doplňujících informací v příloze v části C1. (zjištěno kontrolou KU) -  Zvýšení stavu transferů 

na pořízení dlouhodobého majetku na běžné účetní období, nedošlo touto chybou ke zkreslení 

majetkové a finanční situace ani k žádné škodě.  

 

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit toto opatření: 

ZM ukládá vedoucí Ekonomicko-správního odboru zajistit dodržování závazné účetní 

analytiky SW Gordic a provádět kontrolu správného vykazování údajů v příloze účetní 

závěrky v části C1.  

 

Příští zasedání dne: 12.6. 17,00 v ZŠ Pečky 

Zápis vytvořil: M. Bahníková 

 

Tomáš Vodička, předseda výboru  

 

Přílohy: Přehled HV příspěvkových organizací za rok  2018 

              Účetní výkazy Města Pečky za rok 2018 – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha    


