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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo Závěrečný účet města za rok 2021 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením Města Žatce za rok 2021, a to bez výhrad.
Zároveň Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání
hospodaření Města Žatce v roce 2021 s vyjádřením, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Zastupitelstvu města Žatce schvaluje, dle ustanovení § 84 odst. 2 bod b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Města Žatce sestavenou
k rozvahovému dni, a to k 31. 12. 2021.

2. Zdůvodnění:
Finanční odbor překládá radě města k projednání Závěrečný účet Města Žatce za rok 2021. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji roku 2021 činil 59.732.401,78 Kč. Součástí závěrečného účtu při jeho
projednávání v zastupitelstvu města je dle ust. § 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, i Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za daný rok. Průběžná šetření proběhla ve dnech: 25.5.2021, 31.8.2021, 6.12.2021,
23.2.2022 a 14.4.2022. Konečné šetření bylo provedeno nezávislou auditorskou firmou LN Audit,
s.r.o. dne 25.4.2022 a následně byla zaslána zpráva o přezkoumání hospodaření Města Žatce za rok
2021.
Zpráva auditora byla Finančním výborem projednána dne 1.6.2022.
Finanční odbor předkládá Zastupitelstvu města k projednání Zprávu o přezkoumání hospodaření
Města Žatce za rok 2021 s vyjádřením, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky a na základě
předložené zprávy navrhuje uzavřít projednání závěrečného účtu v Zastupitelstvu města Žatce
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením Města Žatce v roce 2021, a to bez výhrad.
Účetní závěrka Města Žatce je předložen na základě ustanovení § 84 odst. 2 bod b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k

rozvahovému dni
Dle §5 vyhlášky 220/2013 je účetní jednotka povinna předložit tyto podklady pro schvalování
účetní závěrky: schvalovanou účetní závěrku, zprávu auditora o ověření účetní závěrky, zprávy
útvaru interního auditu, inventarizační zprávu a případně další účetní záznamy vztahující se
k významným skutečnostem, účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím
orgánem. Tyto výkazy jsou součástí Závěrečného účtu Města Žatce na rok 2020.
Návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku hospodaření je na úřední desce zveřejněn
v termínu od 6.6.2022 do 23.6.2022. Občané mohou v termínu 23.6.2022 podávat své podněty na
finanční odbor k rukám vedoucí.
Rada města Žatce na svém jednání dne 13.6.2022 přijala usnesení číslo 423/22 v tomto znění:
423/22Závěrečný účet Města Žatce za rok 2021 a Roční závěrka
Rada města Žatce projednala Závěrečný účet Města Žatce za rok 2021 a doporučuje Zastupitelstvu
města Žatce vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Města Žatce za rok 2021, a to bez výhrad.
Zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Žatce vzít na vědomí Zprávu nezávislého auditora o
přezkoumání hospodaření Města Žatce v roce 2021 s vyjádřením, že nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
Dále Rada města Žatce předkládá Zastupitelstvu města Žatce ke schválení dle ustanovení § 84odst.
2 bod b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku Města Žatce sestavenou k rozvahovému dni, a to k 31.12.2021.

3. Příloha:
Závěrečný účet Města Žatce za rok 2021
Příloha k tomuto projednávanému bodu je zveřejněna na úřední desce – Závěrečný účet – pod
odkazem:
www.mesto-zatec.cz/radnice/uredni-deska-1/navrh-zaverecneho-uctu-mesta-zatce-za-rok-2021-61

