
1 

 

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA,  

KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 26. 6. 2014 

 

05  FINANČNÍ  ZÁLEŽITOSTI 
 

 

1) Závěrečný účet za rok 2013 

2) Schválení účetní závěrky 

3) Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přílohy: 

 

1) Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2013 včetně rozpočtových opatření  

2) Město Turnov dotace 2013  

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Města Turnov  

4) Hospodaření organizací založených Městem Turnov  

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Turnov  

6) Výkazy města (Výkaz pro hodnocení plnění Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní 

závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu), výkazy jsou založeny na 

finančním odboru a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva financí ČR:  

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl   

7) Tabulka Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2014  

8) Zápis Finančního výboru  
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Podklady na zasedání ZM dne: 26. 6. 2014 

 

Název materiálu:   05_1 závěrečný účet za rok 2013 
  

Předkládá: Bc. Jana Chodaničová 

 

Vypracovala: Bc. Jana Chodaničová  

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jaromír Pekař, Bc. Jana Chodaničová 

 

Předložení materiálu uloženo: zákonem 

  

Přílohy: 

  

1) Schválený rozpočet Města Turnov na rok 2013 včetně rozpočtových opatření 

 

2) Město Turnov dotace 2013 

 

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Města Turnov 

 

4) Hospodaření organizací založených Městem Turnov 

 

5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Turnov  

 

6) Výkazy města (Výkaz pro hodnocení plnění Fin 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní 

závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu), výkazy jsou založeny na 

finančním odboru a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva financí ČR:  

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl   

 

  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

  

Projednáno v: projednáno ve FV 

 

      Vztah k rozpočtu města: závěrečný účet 

 

      Zdůvodnění: 

 
 Vážení zastupitelé a zastupitelky, 

 

 v souladu s platnou legislativou Vám předkládáme závěrečný účet Města Turnov za rok 2013.  

 

Závěrečný účet Města Turnov za rok 2013 je zveřejněn na městské úřední desce. 

  

Tento materiál obsahuje plnění příjmů a výdajů za rok 2013, údaje o hospodaření s majetkem a dalších 

finančních operacích, výsledky inventarizace majetku a závazků, hospodaření příspěvkových organizací a 

městských společností s ručením omezeným, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl
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krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, dobrovolné 

svazky obcí a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013. 

  

I. Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M k 31. 12. 2013 (v Kč) 

 

Text Schválený rozpočet  Upravený rozpočet  Plnění rozpočtu  % plnění 
rozpočtu  

Příjmy po kons. 295.721.750,00 304.270.415,00 315.465.173,88 104% 

daňové (tř. 1) 176.965.000,00 190.048.840,00 200.530.486,36 106% 

nedaňové (tř. 2) 61.456.050,00 68.215.907,00 70.633.975,34 104% 

kapitál. (tř. 3) 10.020.000,00  8.145.000,00 8.330.441,00 102% 

transfery (tř. 4)  47.280.700,00    37.860.668,00   35.970.271,18 95% 

          

Výdaje po konsol. 284.445.750,00 328.477.631,00 279.774.373,66 85% 

běžné (tř. 5) 230.440.750,00 241.443.316,00 233.089.619,47 97% 

kapitálové (tř. 6)      54.005.000,00        87.034.315,00         46.684.754,19 54% 

          

Saldo     11.276.000,00        -24.207.216,00          35.690.800,22 147% 

          

Financ. (tř. 8) -11.276.000,00 24.207.216,00 -35.690.800,22 147% 

 

 

Rozpočet města na rok 2013 byl schválen dne 31. 1. 2013 usnesením ZM č. 19/2013 jako přebytkový. Přebytek 

rozpočtu je použit na splátky dlouhodobých úvěrů přijatých v minulých letech. Přebytky na účtech města činily 

k 31.12.2013 56.066 tis. Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování v plném členění dle 

rozpočtové skladby jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o plnění rozpočtu FIN 2-12 viz příloha č. 7. Účetní 

výkazy města Turnov za rok 2013 (FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled 

o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou k dispozici na finančním odboru města Turnov 

a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva financí ČR:  http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-

bin/ufis/iufismon/index.pl   

 

 

II. Hodnotící zpráva o hospodaření Města Turnov za rok 2013 

1. PŘÍJMY 

      Celkové příjmy k 31. 12. 2013 činí 315.465.173,88 Kč, tj. oproti rozpočtu 304.270.415,00 jsou vyšší o 

11.194.758,88 Kč.  

      Příjmy daňové činí 200.530.486,36 Kč, tj. oproti rozpočtu 190.048.840,00 Kč jsou vyšší o 

10.481.646,36 Kč, a to především vyššími daňovými příjmy fyzických osob, právnických osob a daně 

z přidané hodnoty. 

      Nedaňové příjmy činí 70.633.975,34 Kč, tj. oproti rozpočtu 68.215.907,00 Kč jsou vyšší o 

2,418.068,34 Kč, a to především vyššími příjmy z přijatých sankčních platbách a z nájmů a služeb z 

nebytových prostorů. 

     Kapitálové příjmy činí 8.330.441,00 Kč, tj. oproti rozpočtu 8.145.000,00 Kč jsou vyšší o 185.441,00 

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl


4 

 

tis. Kč. Prodej Nempra s.r.o. 

      Transfery (dotace) činí 35.970.271,18 Kč, tj. oproti rozpočtu 37.860.668,00 Kč jsou nižší o 

1.890.396,82 tis. Kč.  Projekt Zvýšení kvality řízení a managementu na MěÚ Turnov byl rozpočtován ve 

výši 1,4 mil. Kč, ale plnění je 0 a projekt Vzdělávání jako prostředek zefektivnění úředníků a zkvalitnění 

přístupu úřadu ke klientům byl rozpočtován ve výši 1 mil. Kč, ale plnění je pouze ve výši 510 tis. Kč. 

Důvodem je sloučení monitorovací zprávy a posun vyúčtování se žádostí o platbu. 

2. VÝDAJE 

      Celkové výdaje k 31. 12. 2013 činí 279.774.373,66 Kč, tj. oproti rozpočtu 328.477.631,00 Kč jsou nižší 

o 48.703.257,34 Kč. 

      Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 241.443.316,00 Kč a čerpání činí 233.089.619,47 Kč, tj. 

úspora ve výši 8.353.696,53 Kč.  Úspora u zastupitelů ve výši 1,3 mil. Kč = nevyčerpání půjček na granty. 

Úspora u odboru finančním je ve výši 900 tis. Kč = úspora u odvodu DPH, úroků z úvěrů a dani z převodu 

nemovitosti, u tajemníka 1,5 mil. Kč = nižší čerpání projektu a mzdových prostředků, u odboru životního 

prostředí je úspora ve výši 2,6 mil. Kč = nevyčerpání příjmů z EKO-KOMU a nevyčerpání financí na 

údržbu u zrealizovaných projektů. Úspora u odboru správy majetku je ve výši 1 mil. Kč. Úspora u výdajů 

odboru cestovního ruchu ve výši 400 tis. Kč. 

  Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 87.034.315,00 Kč a čerpání je ve výši 46.684.754,19 Kč, tj. 

úspora 40.349.560,81 tis. Kč, která je ovlivněna především rozpočtovanou rezervou na vklad do obchodní 

společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. a nevyčerpáním finančních prostředků v bytovém fondu na 

rekonstrukci a zateplení střechy Penziony.  

Podrobné členění dle jednotlivých odborů a organizací je uvedeno v příloze č. 1. 

3. FINANCOVÁNÍ 

      Financování je rozpočtováno ve výši 24.207.216,00 Kč a obsahuje  přijetí úvěrů, splátky jistin úvěrů a 

změnu stavu na bankovních účtech. Skutečnost je ve výši 35.690.800,22 Kč.  

 V průběhu roku 2013 město Turnov přijalo dlouhodobý úvěr na investiční akce roku 2013 – 2014 ve 

výši 60 mil. Kč. Tento úvěr byl načerpán v roce 2013 ve výši 25.536 tis. Kč. Splátky tohoto úvěru jsou 

rozvrženy rovnoměrně na období deseti let (jistina 600 tis. Kč měsíčně), poslední splátka podle splátkového 

kalendáře je v prosince roku 2024. 

V roce 2013 město Turnov splácelo celkem čtyři úvěry v celkové výši 18.649.936 Kč. 

 

Výše nesplacené jistiny úvěrů k 31. 12. 2013: 

- úvěr na kapitálové výdaje v letech 2006 -2007   17.432.528,60 Kč 

- úvěr na komunikace, na investice KCT s.r.o., VHS   26.037.720,00 Kč 

- úvěr na akci Čistá Jizera VHS     20.526.300,00 Kč 

- úvěr na kapitálové výdaje v letech 2013 -2014   25.536.203,19 Kč 

Celková výše nesplacených úvěrů      89.532.751,79 Kč. 

 

Významné finanční operace jsou popsány v příloze účetní závěrky, která je předložena ke schvalování 

účetní závěrky jako její součást. 

     

      Město Turnov nevede hospodářskou činnost. 

 

III. Výsledek inventarizace majetku a závazků 
 

Výsledek inventarizace majetku a závazků města Turnov za rok 2013 schválila Rada města dne 5. 
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května 2014 usnesením č. 199/2014 na základě zprávy z jednání ústřední inventarizační komise, která 

projednala a schválila výsledky inventarizace za rok 2013 dle inventarizační zprávy za rok 2013 na svém 

jednání dne 26. 2. 2014. 

 

IV. Tvorba a použití peněžních fondů k 31. 12. 2013 (v Kč) 

 

  

 
 
 
 
 

Sportovní  
fond 

 
 
 

Sociální  
fond 

 
 
 

Fond  
občanských 

obřadů 
 
 

Kulturní 
fond 

Města 
Turnov 

 

Fond na  
podporu 
sociální 

oblasti MT 

Fond na 
obnovu  

 a výstavbu   
bytového 
fondu MT 

Celkem 
 
 
 
 

číslo účtu  236 0111 236 0112 236 0113 236 0114 236 0115 263 0116 236 01x 

stav k 1.1.2013  51.200,00  564.969,16 22.200,00 48.786,00 0,00 835.244,10 1.522.399,26     

příjmy celkem 176.500,00 958.505,98 90.000,00 851.950,00 1.000.000,00 8.226.791,00 11.303.746,98 

v tom:            

příděl z mezd 0,00 954.005,98 0,00 0,00 0,00 0,00 954.005,98 

výdaje celkem 155.000,00 1.002.039,40 81.700,00 851.950,00 1.000.000,00 3.196.484,04 6.287.173,44 

v tom:            

příspěvky na 
stravování 

0,00 
 

573.750,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

573.750,00 
 

stav k 31. 12. 
2013 

    
72.700,00 

    
521.435,74 

 
30.500,00 

 
48.786,00 

 
0,00 

 
     5.865.551,06 

 
6.538.972,80 

  

Město Turnov nemá jiné účelové fondy a nemá finanční prostředky uložené v investičních fondech nebo ve 

správě aktiv.   

 

       V.         Hospodaření organizací zřízených městem Turnov za rok 2013 

      Město Turnov je zřizovatelem 18 příspěvkových organizací.  

Údaje o hospodaření jednotlivých organizací  k 31. 12. 2013 uvádím dle jednotlivých pořadových čísel 

příspěvkových organizací v Kč v příloze č. 5. 

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací  včetně všech zákonem předepsaných výkazů 

jsou založeny na finančním odboru a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva financí 

ČR:  http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl 

 

Rada města na svém zasedání dne 3. března 2014 schválila usnesením č. 89/2014 účetní závěrky 

příspěvkových organizací za rok 2013 a usnesením č. 88/2014 finanční vypořádání výsledku hospodaření 

příspěvkových organizací za rok 2013, a to takto:      

 

1. Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily         

    - hospodářský výsledek „ztráta“ ve výši 26.700,26 Kč bude pokryt z rezervního fondu příspěvkové 

organizace    

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl
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2. Základní škola Turnov, 28. října 18, okres Semily     

 - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 170.604,59 Kč převést do rezervního fondu a 50.000,00 Kč 

do fondu odměn          

                           

3. Základní škola Turnov,  Žižkova 518, okres Semily  

  - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 40.287,60 Kč převést do rezervního fondu a 45.000,00 Kč do 

fondu odměn   

                                       

4. Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily     

 - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 67.240,46 Kč převést do rezervního fondu     

                    

5. Středisko pro volný čas dětí a mládeže, Turnov, okres Semily     

 - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 47.605,32 Kč převést do rezervního fondu a 47.605,00 Kč do 

fondu odměn               

                          

5. Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5   

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši 205.531,63 Kč převést do rezervního fondu a 70.000,00 Kč do 

fondu odměn      

                                                  

7. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov, Kosmonautů 1641, příspěvková organizace 

     - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1.620,76 Kč převést do rezervního fondu  

 

8. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV     

 - výsledek hospodaření je ve výši 0 Kč         

           

9. HRAD VALDŠTEJN     

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši 167.538,45 Kč převést do rezervního fondu      

                                                                  

10. Mateřská škola Turnov, 28. října 757, okres Semily    

 - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 106.172,26 Kč převést do rezervního fondu        

                                                   

11. Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily   

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši 82.392,83 Kč převést do rezervního fondu     

                                          

12. Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily     

 - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 28.063,39 Kč převést do rezervního fondu                                      

 

13. Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily 

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši 34.943,98 Kč převést do rezervního fondu                        

                                                     

14. Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily       

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši 18.328,92 Kč převést do rezervního fondu                        

                               

15. Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily    

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši 126.881,48 Kč převést do rezervního fondu                        

                  

16. Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 323, okres Semily  

- zlepšený hospodářský výsledek ve výši 26.911,52 Kč převést do rezervního fondu                        
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17. Zdravotně sociální služby Turnov   

- výsledek hospodaření je ve výši 0 Kč     

                                                                     

18. Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace          

- výsledek hospodaření je ve výši 0 Kč     

                                                         

Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily, IČO 72743888 = zrušena k 31. 7. 2013   

             

                         

     VI.         Hospodaření organizací založených městem Turnov za rok 2013 

 

      Město Turnov založilo 5 společností s ručením omezeným a je 100 % vlastníkem těchto společností s 

ručením omezeným: 

Technické služby Turnov, s.r.o.  

Městská teplárenská Turnov, s.r.o. 

Kulturní centrum Turnov s.r.o.               

Městská sportovní Turnov, s r.o.  

Panochova nemocnice Turnov s.r.o. 

 

Nempra, spol. s r.o. - prodán 100 % obchodní podíl Krajské nemocnici Liberec, a.s. viz usnesení ZM 

dne 26. 9. 2013 č. 175/2013) 

 

      Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku těchto organizací byly schváleny radou města 

ve funkci zakladatele. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.  

     V příloze č. 4 je uvedeno hospodaření těchto organizací. 

Roční účetní závěrky založených organizací  včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny 

na finančním odboru a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách obchodního rejstříku 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik .             

 

 VII.   Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné 

úrovně       

      Všechny dotace byly řádně evidovány v účetnictví a řádně vyúčtovány. Dotace do rozpočtu města 

Turnov za rok 2013 činily 35.971 tis. Kč. Výkaz finančního vypořádání obcí za rok 2013 byl zaslán na 

Krajský úřad Libereckého kraje a nevyčerpané prostředky byly poukázány na bankovní účet KÚLK. 

      Podrobné údaje o dotacích jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 5. 

 

       VIII.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Turnov za rok 2013 

      Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 provedl Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, 

ve dnech 19. 11. 2013 – 20. 11. 2013 a 13. 5. 2014 – 14. 5. 2014. Řízením přezkoumání hospodaření byla 

pověřena Ing. Ivana Míčková. Toto přezkoumání bylo provedeno na základě naší žádosti a zákona č. 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 

ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci překontrolovali písemnosti týkající se rozpočtu, rozpočtových 

opatření, rozpočtového provizoria na rok 2013 a rozpočtového výhledu do roku 2018. Věnovali se rovněž 

závěrečnému účtu Města Turnov za rok 2012. Zkontrolovali odměňování členů zastupitelstva, výkazy pro 

hodnocení plnění rozpočtu, rozvahu, přílohu rozvahy, hlavní knihu, příjmové a výdajové pokladní doklady, 

evidenci závazků a pohledávek, dodavatelské faktury, inventurní soupisy majetku a závazků, krátkodobé a 

dlouhodobé úvěry, smlouvy nájemní, darovací, o ručení, smlouvy a další materiály k přijatým účelovým 

dotacím, dokumentaci k veřejným zakázkám, vnitřní předpisy a směrnice. Zabývali se výsledky kontrol 

zřízených organizací, výsledky externích kontrol a vnitřní kontrolní činností. Podrobně přezkoumali 

městské peněžní fondy, tj. sociální fond, fond občanských obřadů, kulturní fond, fond na podporu sociální 

oblasti a fond na obnovu a výstavbu bytového fondu. Prověřili zakládací listiny právnických osob, zřizovací 

listiny příspěvkových organizací, výkazy zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací, závazné 

ukazatele. Součástí zprávy jsou poměrové ukazatele, a to podíl pohledávek na rozpočtu činí 4,54 %, podíl 

závazků na rozpočtu je ve výši 12,70 % a podíl zastaveného majetku na celkovém městském majetku je 

11,09 %. Přezkoumání hospodaření bylo prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost 

jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Cílem je ověření, zda hospodaření města 

odpovídá závazným právním předpisům, především zákonu o obcích, o rozpočtových pravidlech územně 

samosprávných celků, o účetnictví, o zadávání veřejných zakázek, o odměňování členů zastupitelstev, příp. 

dalším předpisům upravující hospodaření obcí. 

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zní: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Turnov za rok 2013 je přílohou č. 3 k závěrečnému 

účtu. 

 

     IX.        Dobrovolné svazky obcí 

      Město Turnov je členem dvou dobrovolných svazků obcí, a to Vodohospodářského sdružení Turnov a 

Mikroregionu Jizera.  

      Závěrečné účty těchto DSO za rok 2013 byly vyvěšeny na úřední desce Města Turnov v souladu s 

platnou legislativou. 

 

         X.           Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2013 

Podrobné údaje k majetku jsou uvedeny ve výkazu Rozvaha, která je součástí závěrečného účtu. 

 

Vybrané údaje z rozvahy: (tis. Kč) Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2013 

Dlouhodobý nehmotný majetek 13 357 13 349 

Pozemky 103 040 76 611 

Kulturní předměty 628 628 

Stavby 845 638 832 088 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 34 676 32 617 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 969 41 729 

Majetkové účasti (s.r.o) 511 822 550 311 

 

       a)  Majetek  zatížený zástavním a jiným věcným právem:  107 518 tis. Kč - zástavy 

      b)  Majetek předaný do správy k hospodaření příspěvkovým organizacím: hodnota 388 513 tis. Kč 

      c)  Přijaté ručitelské závazky:  ručení pro Sdružení český ráj Turnov 16 700 tis. Kč, pro VHS Turnov 81 691 

tis. Kč 
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      d) Pohledávky: stav k 31. 12. 2013 

účet 311 odběratelé: 4.072 tis. Kč, z toho bytové hospodářství 1.018 tis. Kč 

účet 315 pohledávky ze správních činností (sankční platby, místní poplatky):  18.455 tis. Kč 

       e) Závazky: stav k 31. 12. 2013 

účet 321 dodavatelé: 16.077 tis. Kč  

účet 451 dlouhodobé úvěry: 89.533 tis. Kč 

  

  

 Finanční výbor bude projednávat Závěrečný účet Města Turnov za rok 2013 v červnu 2014. 

 

 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Turnov souhlasí s celoročním hospodařením Města Turnov za rok 2013 bez 

výhrad. 

   

V případě dotazů mi zavolejte na tel. 481366203, zašlete e-mail na adresu j.chodanicova@mu.turnov. cz  

nebo mě navštivte. 
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Název materiálu: 05_2 Schválení účetní závěrky k rozvahovému 

dni 31. 12. 2013 

Předkládá:  Ing. Jaromír Pekař 

Vypracovala:  Bc. Chodaničová Jana 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jaromír Pekař, Bc. Jana Chodaničová 

Předložení materiálu uloženo: zákonem 

Právní norma, popř.vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů 

Vztah k rozpočtu města:  

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Vážení zastupitelé a zastupitelky, 

schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (obcí, příspěvkových organizací) 

vyplývá ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., je povinné od 1. 1. 2013. Účetní závěrky 

příspěvkových organizací schvaluje rada města a účetní závěrky obcí má dle zákona o obcích 

za povinnost schvalovat zastupitelstvo města. Za účetní období roku 2013 Vám předkládáme 

ke schválení účetní závěrku města Turnov k rozvahovému dni 31. 12. 2013. K tomuto bodu 

přikládáme přílohou účetní výkazy města Turnov k 31. 12. 2013: Rozvaha, Výkaz zisku 

a ztráty, Příloha, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích. Tyto 

výkazy jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva financí ČR:  

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl   

 

Důvodová zpráva: 

Zákon 239/2012 Sb. ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony má za následek mimo jiné 
změnu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Konkrétně se jedná o změnu v § 84  - nové znění 
 (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 
 a) schvalovat program rozvoje obce, 
 b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k 
rozvahovému dni, 

 

Přílohy č. 6: Výkazy k 31. 12. 2013 města Turnov:   

a. Rozvaha 

b. Výkaz zisku a ztráty 

c. Příloha 

d. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2013 
e. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2013 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Turnov za účetní období 2013 

sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2013.  

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl

