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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 2 

ze dne 12. 3. 2019 

 

Místo konání:   Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, Veltrusy 

 

Přítomni:   Ing. Šťastná Barbora, Ing. Ludmila Hrubešová, Ing. Mrg. Martin Ponert 

 

Hosté:  - 

 

Omluveni: - 

 

 

Doba trvání: 18:00-21:00 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Projednání účetní závěrky města za r 2018 a závěrečného účtu za r. 2018 

III. Projednání účetní závěrky Základní školy Veltrusy za r 2018  

IV. Projednání účetní závěrky Mateřské školy Veltrusy za r 2018  

V. Rekapitulace usnesení 

VI. Závěr 
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I. Úvod, program jednání 

 

Jednání finančního výboru zahájila Barbora Šťastná a seznámila přítomné s dnešním programem. 

Usnesení 2/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

 

II. Projednání účetní závěrky města za r 2018 a závěrečného účtu za r. 2018 

 

Finanční výbor obdržel od paní účetní města dokumenty k účetní závěrce sestavené k 31.12.2018 

(rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce) a podklady k závěrečnému účtu  za r. 

2018 včetně výkazu čerpání rozpočtu Fin2-12 k 31.12.2018.  

Finanční výbor měl dále k dispozici dokladovou inventury účtů k 31.12.2018, zápis z fyzické 

inventuru majetku za r. 2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (bez 

zjištění). 

 

Finanční výbor nehledal v předložených podkladech žádné významné nesprávnosti, a proto 

doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku a závěrečný účet města za r. 2018 tak, jak byla 

předložena.  

 

Usnesení 2/2  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku a závěrečný 

účet města za r. 2018 v předloženém znění.  3  pro, 0 proti 

III. Projednání účetní závěrky Základní školy Veltrusy za r 2018  

 

Finanční výbor obdržel od paní účetní města dokumenty k účetní závěrce Základní školy Veltrusy 

sestavené k 31.12.2018 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce). 

Finanční výbor měl dále k dispozici dokladovou inventury účtů k 31.12.2018, zprávu o výsledku 

inventarizace za r. 2018, návrh na schválení výsledku hospodaření za r. 2018 a převod 

hospodářského výsledku z vedlejší činnosti. 

 

Finanční výbor nehledal v předložených podkladech žádné významné nesprávnosti, a proto 

doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku Základní školy k 31.12.2018 a převod 

hospodářského výsledku v následujícím znění: Návrh na rozdělení hospodářského výsledku z vedlejší 
činnosti v celkové výši 50.528,- Kč je v tomto členění: ve výši 10.528,- Kč do rezervního fondu a ve výši 
40.000,- Kč do fondu odměn. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil 0 Kč.  

 

Usnesení 2/3  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku Základní 

školy Veltrusy a převod hospodářského výsledku v předloženém znění.  3  pro, 0 proti 

IV. Projednání účetní závěrky Mateřské školy Veltrusy za r 2018  

 

Finanční výbor obdržel od paní účetní města dokumenty k účetní závěrce Mateřské školy Veltrusy 

sestavené k 31.12.2018 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce). 

Finanční výbor měl dále k dispozici dokladovou inventury účtů k 31.12.2018, zprávu o výsledku 

inventarizace za r. 2018, návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů nebyl, protože 

hospodářský výsledek skončil 0,- Kč.  

 

Finanční výbor nehledal v předložených podkladech žádné významné nesprávnosti, a proto 

doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku Mateřské školy k 31.12.2018. 

 

Usnesení 2/4  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku Mateřské 

školy Veltrusy s výsledkem hospodaření 0 Kč. 3  pro, 0 proti 



3 
 

 

V. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení 2/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:  3 pro, 0 proti  

Usnesení 2/2  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku a závěrečný účet 

města za r. 2018 v předloženém znění.  3  pro, 0 proti 

Usnesení 2/3  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku Základní školy 

Veltrusy a převod hospodářského výsledku v předloženém znění.  3  pro, 0 proti 

Usnesení 2/4  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku Mateřské školy 

Veltrusy s výsledkem hospodaření 0 Kč. 3  pro, 0 proti 

 

VI. Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký večer.  

 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 


