DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Závěrečný účet města Plzně za rok 2014.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Závěrečný účet města Plzně je předkládán v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako příloha č. 1. Obsah a způsob projednávání
závěrečného účtu města a také dílčích závěrečných účtů městských obvodů je dále upraven
vnitřní směrnicí QS 61-28 „Sestavení závěrečného účtu a účetní závěrky včetně procesu
schvalování“ v bodě 5.1.
Kompletní dokumentace k Závěrečnému účtu (příloha č. 1 tohoto usnesení) obsahuje:
- Podrobný komentář k hospodaření města za rok 2014.
- Přehled hospodaření města Plzně jako celku, hospodaření MMP a jednotlivých městských
obvodů ve skladbě závazných ukazatelů rozpočtu.
- Hospodaření účelových fondů města a městských obvodů.
- Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a finančních vztahů
k hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem.
- Finanční vypořádání mezi rozpočty MMP a MO a finanční vypořádání vlastních fondů.
- Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem s návrhem na
jejich rozdělení.
- Přehled hospodaření společností s majetkovou účastí města.
- Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2014.
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2014 vč. příloh.
Účetní závěrka města a účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací jsou předloženy
ke schválení v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s vyhláškou MF
ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných
jednotek.
Proces schvalování účetní závěrky je dále upraven vnitřní směrnicí QS 61-28 „Sestavení
závěrečného účtu a účetní závěrky včetně procesu schvalování“ v bodě 5.2.
Podklady pro schválení účetní závěrky města Plzně (příloha č. 4 tohoto usnesení) tvoří:
- Samotná účetní závěrka města Plzně, tj. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o
peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu, Příloha účetní závěrky dle
přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
a dále:
- Inventarizační zpráva účetní jednotky Statutární město Plzeň o průběhu inventarizace
majetku a závazků za rok 2014.
- Souhrn ze zpráv interního auditu o zjištěních z provedených auditů.
- Roční zpráva interního auditu o výsledku finanční kontroly.
Účetní závěrka je schvalována z pohledu poskytnutí věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a poskytnutí možnosti zhodnocení reálné finanční situace účetní jednotky rovněž
promítnutím všech budoucích rizik.

Po schválení účetní závěrky města zpracuje Odbor účtování a daní protokol, který bude
předán do Centrálního systému účetních informací státu. Termín pro předání informace o
schválení či neschválení účetní závěrky je do 30. 6. 2015.
Součástí schvalovací části předkládaného návrhu usnesení je dále:
- schválení operací finančního vypořádání za rok 2014 (bod II/2 návrhu usnesení), tj.
vyúčtování vztahů s rozpočtem kraje a státním rozpočtem, vyúčtování vztahů s rozpočty
městských obvodů, vyúčtování účelových příspěvků poskytnutých příspěvkovým
organizacím zřízených městem v roce 2014 a doplnění fondů města a městských obvodů.
Finanční vypořádání je povinnou součástí Závěrečného účtu,
- schválení rozpočtového opatření, které souvisí s provedením operací finančního
vypořádání. Operace finančního vypořádání se sice věcně vztahují k předchozímu roku,
ale jde již o čerpání rozpočtu 2015. Jedná se tedy o úpravu rozpočtu 2015 s využitím
přebytků za rok 2014 (bod II/4 návrhu usnesení).
Od roku 2010 jsou příspěvkové organizace zřízené městem povinny dodržet stanovený plán
investic předložený v rámci schvalování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok jako
rozpis použití investičního fondu. Tento rozpis může být změněn pouze se souhlasem
zřizovatele, tzn. rady. Přehled použití investičních fondů je informativně předložen v příloze
č. 3 tohoto usnesení.
Podklady v rozsahu bodu II předkládaného návrhu usnesení ZMP byly odsouhlaseny
usnesením RMP č. 440 ze dne 30. 4. 2015. Stejným usnesením rada schválila ve své
kompetenci:
- účetní závěrky PO zřízených městem;
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací do fondů, a to
do fondu odměn a rezervního fondu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Podklady ke schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky města (v rozsahu bodu II návrhu
usnesení) budou předloženy k projednání Finančnímu výboru ZMP dne 11. 5. 2015, tj. po
termínu předání podkladů pro jednání ZMP. Závěry FV ZMP budou předloženy na jednání
ZMP dne 14. 5. 2015 na stůl.
V souladu s ustanovením čl. 29 odst. 9 Statutu města byly v příslušných zastupitelstvech
městských obvodů schváleny dílčí závěrečné účty a účetní závěrky všech městských obvodů,
v rozsahu daném interní směrnicí QS 61-28 „Sestavení závěrečného účtu a účetní závěrky
včetně procesu schvalování“.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválit Závěrečný účet města, účetní závěrku města a uzavřít hospodaření města Plzně za
rok 2014.

4. Navrhované varianty řešení
Dle bodu II návrhu usnesení.

5. Doporučená varianta řešení
Navrhovaná varianta je jediná.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle bodu III návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města n ebo městských obvodů, která
s tí mto návrhem souvisejí
Usnesení RMP č. 440 ze dne 30. 4. 2015.
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Nešetří se.
10.

Přílohy

Příloha č. 1 – Závěrečný účet města Plzně za rok 2014
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření – operace fin. vypořádání
Příloha č. 3 – Rozpis použití investičních fondů příspěvkových organizací v roce 2014
Příloha č. 4 – Podklady pro schválení účetní závěrky města za rok 2014
Příloha č. 5 – Usnesení RMP č. 440 ze dne 30. 4. 2015
Příloha č. 6 – Usnesení Finančního výboru ZMP ze dne 11. 5. 2015 – bude předloženo na stůl

