místostarosta
MO Plzeň 2 - Slovany
EaP/1

Zastupitelstvo
městského obvodu
Plzeň 2 - Slovany

NÁVRH USNESENÍ

……

Č.:
Ve věci:

ze dne :

5.4.2016

Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2015

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
k návrhu místostarosty MO P2 - Slovany po projednání::
I.

Bere na vědomí
1. Dokumentaci k „Dílčímu závěrečnému účtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“
za období roku 2015
- přehled operací finančního vypořádání MO za rok 2015 – příloha č. 1
- přehled hospodaření MŠ včetně přehledu o rozdělení výsledku hospodaření do
fondů organizací v roce 2016 – příloha č. 2 (schváleno usn. RMO č. ….. ze dne
23. 3. 2016)
- plnění rozpočtu MO P2 – Slovany v roce 2015 – příloha č. 3
- přehled zdrojů a potřeb účelových fondů MO P2 – Slovany v roce 2015 –
příloha č. 4
- předložení závěrečné zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za
uplynulý kalendářní rok v rozsahu obsahující údaje vztahující se k hospodaření
MO P2 – Slovany za rok 2015 – příloha č. 5 bude předložena na stůl
2. Dokumentaci k účetní závěrce MO P2 – Slovany za rok 2015, kterou tvoří
- rozvaha – příloha č. 6
- výkaz zisku a ztráty – příloha č. 7
3. Zprávu o provedení inventarizace MO P2 – Slovany – příloha č. 8
4. Zůstatek hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po provedení operací
v rámci finančního vypořádání za rok 2015 ve výši 12 588 063,37 Kč
5. Usnesení RMO č. …. ze dne 23. 3. 2016, kterým byly schváleny účetní závěrky
mateřských škol a rozdělení výsledků hospodaření do příslušných fondů MŠ
6. Zveřejnění „Dílčího závěrečného účtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“ na
úřední desce dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů ode dne 15. 3. 2016 po dobu
nejméně 15 ti dnů

II.

Schvaluje
1. Dílčí závěrečný účet MO P2 – Slovany za rok 2015 a účetní závěrku MO P2 –
Slovany za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
obce za rok 2015 bez výhrad
1

2. Provedení operací finančního vypořádání městského obvodu Plzeň 2 – Slovany za
rok 2015, tzn. vyúčtování vztahů s rozpočtem kraje a státním rozpočtem, vyúčtování
vztahů s rozpočtem MP, městských obvodů, vyúčtování účelových příspěvků
poskytnutých PO, u kterých MO plní úkoly zřizovatele, v roce 2015 a doplnění
účelových fondů městského obvodu v souladu s jejich statuty

III.

Ukládá
RMO P2 – Slovany
1. Realizovat operace finančního vypořádání za rok 2015 bodu II/2 tohoto usnesení
v návaznosti na jejich schválení v zastupitelstvu města v rámci závěrečného účtu
města za rok 2015
termín: 30.06.2016
zodp.: vedoucí odboru EaP
2. Informovat Ekonomický úřad MmP o přijatém usnesení
termín:
neprodleně
zodp.: vedoucí odboru EaP

Zprávu předkládá:

Roman Andrlík

místostarosta MO P2

Zprávu zpracoval, dne:

Lenka Kvíderová

18.3.2016

Zasedání ZMO P2 se zúčastní:

Ing. Miroslav Němec

vedoucí EaP odboru

Obsah zprávy projednán:

Ing. Lumír Aschenbrenner

starosta MO Plzeň 2-Slovany
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