MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 30. 6. 2022

Bod programu:
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Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Odbor finanční

Zpracoval:

Ing. Petra Birnbaumová

Název bodu:

Účetní závěrka města Hranic za rok 2021

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021
2. schvaluje/neschvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 103.606.406,85 Kč převodem na
syntetický účet 432 "Hospodářský výsledek předcházejících účetních období"
3. pověřuje
starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní závěrky

Důvodová zpráva:
ad 1)
Dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1990 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů mají územně samosprávné celky povinnost schvalovat účetní závěrku.
V současné účetní legislativě je závazný model účetní závěrky vybraných organizací
stanoven zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb.
Proces schvalování účetní závěrky řeší vyhláška č. 220/2013 Sb.
Dle zákona o účetnictví v platném znění tvoří účetní závěrku: rozvaha, výkaz zisku a ztráty,
a příloha. Z důvodu velkého rozsahu předkládáme v elektronické podobě.
(http://workspace/#page-48898-elektronicke-prilohy-k-materialum-zm),
přístupové
heslo
bude zasláno e-mailem
Rozvaha
podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním
vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni).
Výkaz zisku a ztráty
ukazuje, jakého výsledku hospodaření účetní jednotka dosáhla za sledované období, včetně
porovnání s obdobím minulým. Zatímco rozvaha je statická a zachycuje aktiva a pasiva v
daném okamžiku sestavování rozvahy (rozvaha je sestavena vždy k určitému datu), výkaz
zisků a ztrát vyjadřuje finanční výkonnost za určitý časový interval (výkaz za období).
Příloha obsahuje dokumentaci a zdůvodnění informací obsažených v účetních výkazech.
Jedná se o rozpis nejdůležitějších událostí zachycených v účetnictví.
Hospodaření města za rok 2021 bylo přezkoumáno auditorskou společností Audit Team,
s.r.o. Olomouc. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření je
obsažena v Příloze č. 4. Dále je součástí účetní závěrky zpráva interního auditora - viz
Příloha č. 5
ad 2)
Výsledek hospodaření města je rozdíl mezi výnosy a náklady a představuje tak účetní zisk
nebo ztrátu za určité období. Zjišťuje se z výkazu zisku a ztráty. Nejedná se o výsledek
rozpočtového hospodaření tj. zůstatek rozpočtu, který pracuje se skutečnými příjmy a výdaji
daného roku. Proto se nemůže shodovat výsledek rozpočtového hospodaření s výsledkem
účetním.
Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky
včetně jeho rozdělení. Územní samosprávné celky nemají povinnost výsledek hospodaření
přerozdělovat do fondů, ale mohou jej přidělit do kategorie nerozdělený zisk – výsledek
hospodaření předcházejících účetních období.
ad 3)
Dle § 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb. musí být vyhotoven Protokol o schvalování účetní závěrky
města Hranice (viz Příloha č. 8) Tento protokol bude upraven dle průběhu projednávání
zastupitelstvem města.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne
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Výsledek

Rada města

21. 6. 2022

doporučuje schválit

Finanční výbor

27. 6. 2022

stanovisko bude sděleno na
jednání ZM

Přílohy:
Příloha č. 1 Rozvaha.pdf
Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty.pdf
Příloha č. 3 Příloha k účetní závěrce.pdf
Příloha č. 4 Zpráva o přezkoumání za rok 2021.pdf
Příloha č. 5 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021.pdf
Příloha č. 6 Fin 2-12.pdf
Příloha č. 7 Protokol o schvalování účetní závěrky.doc

Protokol o schvalování účetní závěrky města Hranice
sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021
a) Identifikace schvalované účetní závěrky:
Účetní závěrka města Hranice, IČO 00301311, se sídlem Hranice, Pernštejnské náměstí 1,
za rok 2020
b) Datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky: 30.06.2022
c) Identifikace osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky:
Členové zastupitelstva města:
Mgr. Hana Čamborová, Ing. Jiří Haša, Mgr. Jiří Horký, Mgr. Zdeněk Jemelík,
PhDr. Vladimír Juračka, Jiří Kudláček, Mgr. Ivo Lesák, Mgr. Karel Machyl, Mgr. Marek
Nádvorník, Pavel Petr, MUDr. Ctirad Polášek, Mgr. Miroslav Raindl, Miroslav Raindl,
MUDr. Ivan Sumara, Mgr. Blanka Šturalová, Mgr. Pavla Tvrdoňová, Daniel Vitonský, Karla
Vlasáková, Bc. Vlasta Zapatová
d) Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:
Zastupitelstvo města Hranic dne 30.06.2022 schválilo účetní závěrku města Hranice
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021
Výsledek hlasování:
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
e) Zápis o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3:
v případě schválení nerelevantní
f) Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších
skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:
 Rozvaha sestavená ke dni 31.12.2021
 Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 31.12.2021
 Příloha sestavená ke dni 31.12.2021
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
g) Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky
nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, případně k dalším
skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky:
bez připomínek
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Podpis schvalujícího orgánu:
na základě pověření Zastupitelstva města Hranice starosta města

Jiří Kudláček
starosta města

4

