Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 123
Datum konání RMP: 15. 5. 2014

Označení návrhu usnesení: ŘEÚ/1

č. 492

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).
6. Podklady pro schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městem za
rok 2013 (přílohy č. 5 - 8 tohoto usnesení).
II.

Souhlasí

1. Se „Závěrečným účtem města Plzně za rok 2013“ (příloha č. 1 tohoto usnesení), účetní
závěrkou 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 uzavřením
celoročního hospodaření města Plzně v roce 2013 souhlasem bez výhrad.
2. S provedením 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 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. S ponecháním nevyčerpaných účelových prostředků převedených v roce 2013 do rozpočtu
městských obvodů (str. 7 přílohy č. 1 tohoto usnesení) k využití v roce 2014.
4. S provedením 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.

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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Schvaluje

1. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2013, které tvoří
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha účetní závěrky sestavená podle přílohy č. 5
k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a v případě MÚSS, DJKT, ZOO a BZ MP, SVS MP, SIT MP
také Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu (přílohy č. 5 – 8
tohoto usnesení).
2. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem v roce 2013 a
rozdělení kladných hospodářských výsledků do fondů organizací tak, jak je uvedeno na
str. 138 – 139 přílohy č. 1 tohoto usnesení.
IV.

Doporučuje

Zastupitelstvu města Plzně
schválit usnesení v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
V.

Ukládá

tajemnici MMP
1. Předložit „Závěrečný účet města Plzně za rok 2013“, účetní závěrku města za rok 2013 a
návrh usnesení v souladu s bodem II. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města
Plzně.
Termín: 12. 6. 2014
Zodpovídá: Ing. Kuglerová
2. Informovat příspěvkové organizace zřízené městem o schválení jejich účetních závěrek,
výsledků hospodaření a jejich rozdělení do fondů v souladu s bodem III. tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2014
Zodpovídá: Ing. Složil

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Martin Z r z a v e c k ý
zástupce primátora
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