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Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Veltrusy 

zápis č. 11 

ze dne 23. 4. 2021 

 

Místo konání:   bydliště předsedkyně FV – Štěp. Bendy 577, Veltrusy 

 

Přítomni:   Ing. Šťastná Barbora, Ing. Mrg. Martin Ponert, Oldřich Šváb 

 

Hosté:  - 

 

Omluveni: - 

 

 

Doba trvání: 18:30-21:30 

 

 

Program: 

 

 

I. Úvod, program jednání 

II. Projednání účetní závěrky města za r. 2020 

III. Projednání účetních závěrek příspěvkových organizací (mateřské a základní školy)  

za r. 2020 

IV. Rekapitulace usnesení 

V. Závěr 
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I. Úvod, program jednání 

 

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

Usnesení 11/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání:   3 pro, 0 proti  

 

II. Projednání účetní závěrky města za r. 2020 

 

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

k 31.12.2020. Obdrželi jsme k nahlédnutí rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce, 

podepsané zápisy z provedení fyzických a dokladových inventarizací k 31.12.2020 a plán provedení 

těchto inventarizací.  

 

Finanční výbor neshledal v předložených dokumentech žádné významné nesprávnosti, a proto 

doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města za r. 2020 tak, jak byla předložena.  

 

Usnesení 11/2:  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města 

Veltrusy za r. 2020 v předloženém znění.  3 pro, 0 proti 

 

III. Projednání účetních závěrek příspěvkových organizací (mateřské a základní školy) za 

r. 2020 

 

Finanční výbor obdržel od paní účetní dokumenty k účetním závěrkám příspěvkových organizací 

zřízené městem – Mateřské školy Veltrusy a Základní školy Veltrusy sestavených k 31.12.2020. Ke 

každé účetní závěrce jsme obdrželi k nahlédnutí rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní 

závěrce, podepsané zápisy z provedení fyzických a dokladových inventarizací k 31.12.2020 a plán 

provedení těchto inventarizací.  

 

Finanční výbor neshledal v předložených dokumentech žádné významné nesprávnosti, a proto 

doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrky příspěvkových organizací za r. 2020 tak, jak byly 

předloženy.   

 

Usnesení 11/3:  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrky Mateřské 

školy Veltrusy a Základní školy Veltrusy za r. 2020 v předloženém znění.  

 3  pro, 0 proti 

IV. Rekapitulace usnesení 

 

Usnesení 11/1: Finanční výbor schvaluje program dnešního jednání  3 pro, 0 proti  

Usnesení 11/2: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrku města Veltrusy  

za r. 2020 v předloženém znění.  3 pro, 0 proti 

Usnesení 11/3: Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit účetní závěrky Mateřské školy 

Veltrusy a Základní školy Veltrusy za r. 2020 v předloženém znění.  3 pro, 0 proti 

V. Závěr 

 

Předsedkyně poděkovala přítomným za spolupráci a popřála všem hezký večer.  

 

Sepsala: Ing. Barbora Šťastná 


