Zastupitelstvo města Plzně dne:

ŘEÚ/1

12. 6. 2014

NÁVRH USNESENÍ

Č.:

……

Ve věci:

ze dne :

12. 6. 2014

Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí
1. Kompletní dokumentaci k „Závěrečnému účtu města Plzně za rok 2013“
(příloha č. 1 tohoto usnesení).
2. Přehled investic realizovaných příspěvkovými organizacemi zřízenými
městem prostřednictvím vlastních investičních fondů v roce 2013 (příloha
č. 3 tohoto usnesení).
3. Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013,
která je součástí kompletní dokumentace k „Závěrečnému účtu města Plzně za
rok 2013“ (příloha č. 1 tohoto usnesení).
4. Závěr zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za
rok 2013, ze kterého vyplývá, že nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních
úsecích Magistrátu města Plzně a jeho městských obvodech chyby a
nedostatky uvedené v ustanoveních §10, odst. 3, písm. b) zákona č. 420/2004
Sb., a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad.
5. Podklady pro schválení účetní závěrky města za rok 2013 (příloha č. 4 tohoto
usnesení).

II.

Schvaluje
1. „Závěrečný účet města Plzně za rok 2013“ (příloha č. 1 tohoto usnesení),
účetní závěrku města za rok 2013, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty,
Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha
účetní závěrky sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
(příloha č. 4 tohoto usnesení) a uzavření celoročního hospodaření města Plzně
v roce 2013 souhlasem bez výhrad.
2. Provedení operací finančního vypořádání za rok 2013, tzn. vyúčtování vztahů
s rozpočtem kraje a státním rozpočtem, vyúčtování vztahů s rozpočty
městských obvodů, vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých
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příspěvkovým organizacím zřízených městem v roce 2013 a doplnění
účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty tak, jak
je uvedeno v tabulkách FV/1 a FV/2 na str. 135 až 137 přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
3. Ponechání nevyčerpaných účelových prostředků převedených v roce 2013 do
rozpočtů městských obvodů (str. 7 přílohy č. 1 tohoto usnesení) k využití
v roce 2014.
4. Provedení rozpočtového opatření souvisejícího s využitím přebytku rozpočtu
MMP a jednotlivých městských obvodů na operace finančního vypořádání za
rok 2013 tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení.

III.

Ukládá

Radě města Plzně
1. Realizovat operace finančního vypořádání za rok 2013 dle bodu II/2 tohoto
usnesení.
Termín: 30. 6. 2014
2. Informovat městské obvody o přijatém usnesení.
Termín: 30. 6. 2014
3. Provést rozpočtové opatření dle bodu II/4 tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2014
4. Zpracovat a předat do CSÚIS Protokol o schválení účetní závěrky města.
Termín: 30. 6. 2014
Zodpovídá:
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M. Zrzavecký
Ing. Složil (III/1,2,3)
Ing. Vítová (III/4)

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán:

Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno v RMP:
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M. Zrzavecký
27. 5. 2014
Ing. Kuglerová
Ing. Bc. Škubalová
tajemnice MMP
PhDr. Knížová, ŘÚSO
Ing. Kozohorský, ŘTÚ
JUDr. Triner, ŘÚSA
Mgr. Zelenková,
vedoucí KP
Ing. Složil,
vedoucí FIN
Ing. Vítová
vedoucí ÚČT

nám. primátora
EÚ MMP
ŘEÚ
souhlasí:
souhlasí:
souhlasí:
souhlasí:
souhlasí:
souhlasí:
souhlasí:
od: 27. 5. 2014 do: 11. 6. 2014
dne 15. 5. 2014 č. usn. 492

