
Město Příbram                                                   Pro jednání ZM 

odbor: ekonomický  dne: 22.06.2020 

 
Název bodu jednání: 
Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2019, závěrečný účet a účetní závěrka za období 
od 01.01.2019 do 31.12.2019 
 
 
Předkládá:             Rada města             
 
Zpracoval:             Ing. Venuše Štochlová, vedoucí Odboru ekonomického     
   
Projednáno:             v RM dne: 01.06.2020, R.usn.č.383/2020        
Text usnesení RM:       
Rada    I.   d o p o r u č u j e   ZM  
1) schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2019 včetně 

„Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období  od 
01.01.2019 do 31.12.2019“ bez výhrad, 

2) schválit účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2019 do 31.12.2019. 
II.   u k l á d á 
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 22.06.2020. 
                                                        
Napsal:             Jana Rychlá                 
 
 
 
Návrhy na usnesení:  
ZM schvaluje x neschvaluje: 

1) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Příbram za rok 2019 včetně 
„Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram 
za období  od 01.01.2019 do 31.12.2019“ bez výhrad, 

2) účetní závěrku města Příbram za období 01.01.2019 do 31.12.2019. 
 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, předkládá Odbor ekonomický závěrečný účet, který je analýzou celého 
finančního hospodaření města Příbram za uplynulý kalendářní rok.  
Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jak vyplývá ze změn 
provedených vyhláškami č. 435/2010 Sb., č. 403/2011 Sb., č. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb. č. 
473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb. a č. 369/2015 Sb., je zpracována účetní závěrka města Příbram, která 
je přílohou tohoto materiálu. 

Přílohy: 

1) Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2019  

2) Zpráva o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému města Příbram za rok 2019  

3) Vyúčtování finančních vztahů  

4) Pohledávky ke dni 31.12.2019 

5) Zápis o výsledcích inventarizace majetku a závazků města Příbram k 31.12.2019 

6) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbram za období od 01.01.2019 

do 31.12.2019 

7) Výkazy sestavené k 31.12.2019: 

Rozvaha  
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO 
Výkaz zisku a ztráty  
Přehled o peněžních tocích 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 
Příloha 



 


