
Zastupitelstvo města Čelákovic 

 

Podklad č. 6. 8. 1 pro jednání Zastupitelstva města 
26/2013 dne 11. 12. 2013 
 
Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu 
podkladů pro schvalování účetní závěrky města 
 
Zpracovatel: Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP 
Předkladatel: Ing. Bohumil Klicpera  - mistostarosta 
 
 
Příloha:  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Čelákovic stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje 
pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky města Čelákovic za rok 2013 ve složení:  
Ing. Bohumil Klicpera  - předseda 
Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Karel Majer a Ing. Tomáš Bartoš, členové. 
 

 
Důvodová zpráva: 
Vytvoření pracovní skupiny vychází z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných obcí. Úkolem pracovní skupiny 
bude koordinovat činnosti zajišťující nutné podklady pro schvalování účetní závěrky, 
zpracování jejich výsledků a následné předložení zastupitelstvu města ke schválení. 



Zastupitelstvo města Čelákovic 

 

Podklad č. 6. 8. 2 pro jednání Zastupitelstva města 
26/2013 dne 11. 12. 2013 
 
Jmenování pracovní skupiny pro zajištění a přípravu 
podkladů pro schvalování účetní závěrky 
příspěvkových organizací města 
 
Zpracovatel: Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP 
Předkladatel: Ing. Bohumil Klicpera  - mistostarosta 
 
 
Příloha:  
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Čelákovic stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje 
pracovní skupinu pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní 
závěrky příspěvkových organizací města za rok 2013 ve složení:  
PhDr. Zdeňka Tichá  - předseda 
Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Karel Majer a Ing. Tomáš Bartoš, členové. 
 

 
Důvodová zpráva: 
Vytvoření pracovní skupiny vychází z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných obcí. Úkolem pracovní skupiny 
bude koordinovat činnosti zajišťující nutné podklady pro schvalování účetních 
závěrek příspěvkových organizací, zpracování jejich výsledků a následné předložení 
radě města ke schválení. 
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