
 

Zastupitelstvo Města Lysá nad Labem 

                                                                                                                konané dne 16.5.2018 

 

Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017 a schválení účetní 

závěrky za rok 2017,přezkoumání hospodaření města za rok 2017. 

Rada města projednala návrh dne 3.4.2018 

Usnesení č. 245 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í  

Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2017: „Na 

základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku 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.“  

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

    

II. s c h v a l u j e  

1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017, a to 

bez výhrad, 

 

2) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2017, 

 

III. d o p o r u č u j e  

ZM dne 16. 05. 2018 návrhy ke schválení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení : 

 

Zastupitelstvo města: 

 

I. schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017,a to 

bez výhrad. 

  

II. schvaluje účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2017. 

 

 

 

 



 

 

Odbor finanční       Rada města Lysá nad Labem 

         3.4.2018 

 

 

 

Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017 a schválení účetní 

závěrky za rok 2017,přezkoumání hospodaření města za rok 2017. 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

zákona o obcích 128/2000 Sb. 

        

Zprávu vypracoval:       

ing.Ivana Polenová – vedoucí finančního odboru      

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Ivana Polenová  – vedoucí finančního odboru 

 

Do rady města bude přizván:     

- 

 

Návrh usnesení: 

 

I. bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města 

za rok 2017: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního 

samosprávného celku 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.“ 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

    

II.  schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017,a to 

bez výhrad. 

 

III. schvaluje účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2017. 

 

IV.  doporučuje ZM návrhy ke schválení. 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

   

     

 Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

        

 Podpis tajemníka:  



     

Důvodová zpráva. 

Popis problému: 

 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno auditorem : 

obchodní jméno auditora 

- právnické osoby : LN-AUDIT s.r.o. 

sídlo společnosti : Na Valích 510, Louny, 

odpovědný auditor : Ing. Tomáš Hora 

auditor - osvědčení Komory auditorů číslo 333 

asistent Ing. Petr Kurka, Ing.Jiří Suchý, Martin Kučínský DIS 

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku 

Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku Města Lysá nad 

Labem v souladu s ustanovením §4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb., ustanovení §2 písm. b) 

zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Místo přezkoumání 

Místem přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2017 byl Městský úřad v 

Lysé nad Labem a kancelář auditora. 

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno 

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo provedeno ve dnech 18.10.2017, 7.3.2018. 

Závěrečné přezkoumání proběhlo dne 12.3.2018. 

Popis zjištěných chyb: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Rozpočet byl schválen ZM dne 14.12.2016 celkem bylo schváleno 36. rozpočtových úprav. 

Návrh řešení: 

I. bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města 

za rok 2017: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního 

samosprávného celku 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.“ 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

    

II.  schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2017,a to 

bez výhrad. 

  

III. schvaluje účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2017. 

 

IV.  doporučuje ZM návrhy ke schválení. 

Stanovisko k návrhu: 

Finanční výbor bude konat dne 2.5.2018. 

Vztah k rozpočtu: 

 

Žádný. 

 

Ing.Polenová Ivana 

vedoucí fin.odboru 



 



 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
Odbor finanční       Rada města Lysá nad Labem 

         18.4.2017 

 



 

 
 


