
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 6. 2022

Závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021 a schválení účetní závěrky za 
rok 2021, přezkoumání hospodaření města za rok 2021

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vinklerová Markéta (vedoucí finančního odboru)

Důvodová zpráva:
Na základě ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, je územní samosprávný celek povinen dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní 
rok.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2021 bylo provedeno auditorem:
obchodní jméno auditora - právnické osoby: LN – AUDIT s.r.o.
sídlo společnosti: Na Valích 510, Louny
odpovědný auditor: Ing. Tomáš Hora
oprávnění Komory auditorů č. 333
asistenti: Ing. Petr Kurka, Ing. Eva Srbecká, Martin Kučínský DiS

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku města Lysá nad Labem za rok 2021 v souladu 
s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání:
Místem přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem za rok 2021 byl městský úřad v Lysé nad Labem a kancelář 
auditora.
Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo provedeno ve dnech 19.10.2021, 10.2.2022, 31.3.2022.
Závěrečné přezkoumání proběhlo dne 27.4.2022.

Popis zjištěných chyb: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Kompletní zpráva o přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem v roce 2021 včetně příloh je k nahlédnutí na 
Finančním odboru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2021: „Na základě námi
provedeného přezkoumání hospodaření města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k 
přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky 
přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě II. této zprávy.“
Při přezkoumávání hospodaření města za rok 2021 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky,

II. schvaluje
celoroční hospodaření a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2021, a to bez výhrad,

III. schvaluje
účetní závěrku města Lysá nad Labem za rok 2021.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

7. 6. 2022 Projednáno RM



354 souhlasí

         

Dosavadní rozhodnutí:
Rozpočet byl schválen ZM dne 16.12.2020 a celkem bylo schváleno 10. rozpočtových úprav.
Závěrečný účet města bude projednán finančním výborem dne 16.6.2022.


