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Důvodová zpráva:

 
Rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za
rok 2020.

Po skončení kalendářního roku jsou údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávány do závěrečného
účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití
fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města i jím
zřízených nebo založených právnických osob.

Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za kalendářní rok 2020,
které bylo provedeno auditorem  Ing. Jiřím Tinkou, Branná 117, 379 01 Třeboň, číslo oprávnění 1494 . Při
přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Kopie zprávy
auditora je uvedena v příloze č. 17.

Závěrečný účet města musí být spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za uplynulý
kalendářní rok podle § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán zastupitelstvem do 30. června.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho
zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém je návrh závěrečného účtu projednáván.

Podle § 17 odstavce 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uzavírá
zastupitelstvo projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením.

Vzhledem k tomu, že při přezkoumávání hospodaření města nebyly zjištěny chyby, je zastupitelstvu v návrhu
usnesení navrženo schválit hospodaření města za rok 2020 bez výhrad.

Rada města  projednala návrh závěrečného účtu na svém zasedání dne 10. května 2021. Svým usnesením č.
343/15R/2021 s  návrhem závěrečného účtu a s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města
Jindřichův Hradec v roce 2020 bez výhrad souhlasí.

 
 

Návrh na usnesení
 
Zastupitelstvo města po projednání:

1. schvaluje
 závěrečný účet města Jindřichův Hradec za rok 2020.

  
2. schvaluje

 celoroční hospodaření města Jindřichův Hradec v roce 2020 bez výhrad.
  

 
 
 



 
 

přílohy: Hodnotící zpráva závěrečného účtu města Jindřichův Hradec za rok 2020 včetně
příloh - v el. podobě


