Zastupitelstvo města Břeclavi
19. zasedání konané dne 5. 6. 2013
Materiál k bodu č. 6.41 programu:

Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2012
(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Projednáno:
Rada města Břeclavi projednala materiál na své 63. schůzi dne 23.5.2012 a usnesením č.
RM 63/13/57 doporučila Zastupitelstvu města Břeclavi přijmout následující usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
„bez výhrad“ celoroční hospodaření, účetní závěrku a závěrečný účet města
Břeclavi za rok 2012 vč. zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a
ověření účetní závěrky za rok 2012, uvedený v příloze č. 17 zápisu (příloha č. 1-15 tohoto
materiálu),

a) s c h v a l u j e

b) b e r e n a v ě d o m í závěrečný účet a zprávu auditora DSO LVA za rok 2012, uvedený
v příloze č. 18 zápisu (příloha č. 16-17 tohoto materiálu).
Zpracoval:

Právní garance:

Ing. Ladislav Vašíček
vedoucí odboru
ekonomického

JUDr. Hana Dědová
odbor kanceláře tajemníka

Předkládá:

Rada města Břeclavi
Ing. Jaroslav Parolek v. r.
místostarosta města
MUDr. Oldřich Ryšavý v.r.
starosta města

Dotčené odbory:

Další dotčené odbory:

Osoba odpovědná za zpracovaný
materiál:

Stanovisko zastupitelstva města k návrhu usnesení:
schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo
razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva
V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 43
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, předkládá rada města k projednání "Závěrečný účet města Břeclavi za
rok 2012" (příl. č. 1-13). Jeho součástí je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2012“ (příl. č. 14) a „Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2012" (příl. č.
15). Na úřední desce města je vyvěšen od 20.5. do 6.6.2013.
Ze zprávy nezávislého auditora vyjímáme stanoviska, která hovoří o tom, že:
„Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Nebyla zjištěna rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.“
„Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv města k 31. 12. 2012 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k tomuto datu v souladu s českými
účetními předpisy.“
Součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 je vydaný „Protokol o
přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2012“. Protokol konstatuje průběh přezkumného procesu,
zmiňuje kontrolované oblasti a uvádí případná zjištění a doporučení. Po vyhodnocení protokolu
budou doporučení auditora zpracována do pokynu tajemníka k následné realizaci příslušným
odborům.
Finanční výbor se závěrečným účtem zabýval na svém jednání dne 22. 5. 2013 a doporučuje
zastupitelstvu města jeho schválení „bez výhrad“.
Závěrečný účet (příl.č.16) vč. zprávy auditora DSO LVA (příl.č.17) byl schválen na valné
hromadě svazku dne 14.5.2013. Na úřední desce města byl vyvěšen od 29.4. do 15.5.2013.

Veškeré výkazy v rámci účetní závěrky jsou k dispozici na příslušných odborech OŠKMS, OSV,
OEK a v elektronické podobě na níže uvedené webové adrese:
http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-urad/mestsky-urad/seznam-odboru-mesta/odborekonomicky/oek-dokumenty

Stanovisko odboru ekonomického:
Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.
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