
Kultura Žďár, příspěvková organizace 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40 
 DNE: 6. 4. 2020 JEDNACÍ ČÍSLO: 613/2020/Kultura PO 

 

NÁZEV: 
 

Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2019 

 

ANOTACE: 
Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích schvalování 
účetní závěrky vybraných účetních jednotek a Směrnicí rady města č. 3/2014 – zásady schvalování 
účetních závěrek PO zřizovaných městem Žďár nad Sázavou hospodaření a účetní závěrku za rok 
2019 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání  
 

• schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2019 
• schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár ve výši 6.983,87 Kč do 

rezervního fondu organizace 

 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka 
a správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
 

Předkládá: 
 

 

Mater iá l  bez osobních údajů  
 
 
 



Název materiálu: Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura za rok 2019 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 9 
 
 
Popis 
Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s  vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích 
schvalování účetní závěrky vybraných účetních jednotek a Směrnicí rady města č. 3/2014 
– zásady schvalování účetních závěrek PO zřizovaných městem Žďár nad Sázavou 
hospodaření a účetní závěrku za rok 2019. 
 
 
Geneze případu 

• není 

 
Návrh řešení 

• schválení závěrky za rok 2019 a rozdělení výsledku hospodaření dle přílohy č. 9  

 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání 
 

• schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2019 
• schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár ve výši 6.983,87 Kč do 

rezervního fondu organizace 

 
Doporučení předkladatele 
Ředitelka PO doporučuje materiál ke schválení 
 
 
 
Stanoviska  
 
Materiál projednán s: 

-  – vedoucí finančního odboru 
-  – garantem organizace 
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