DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2015 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání obce za rok 2015

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění dle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 3 a odůvodněny v komentáři
k rozboru plnění rozpočtu.
Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční
účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a ve zprávě o provedení
inventarizace.
Tvorba a čerpání fondů se řídí rozpočtem a Statutem sociálního fondu MO P2
schváleným usnesením Obvodního zastupitelstva č. 18/95 ze dne 23. 3. 1995 ve znění
pozdějších usnesení a Statutem FRR MO P2 schváleným usnesením ZMO č. 60/05 ze
dne 29. 11. 2005.
Finanční vypořádání PO bylo schváleno usn. RMO č. …… ze dne 23. 3. 2016.
Dotace do rozpočtu MO P2 za rok 2015 činily celkem 4 314 406,34. Rozpis přijatých
dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracováno v příloze č. 1, str. 3. Dotace
byly řádně vyúčtovány.
Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 provedla auditorská společnost BDO s. r.
o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V rámci
přezkumu MO P2, který proběhl ve dnech 4. – 5. 11. 2015 nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Plzně za
rok 2015 je k nahlédnutí na odboru EaP.
Zpráva byla projednána dne 23. 3. 2016 na schůzi RMO P2 - Slovany, stanovisko sdělí
na zasedání ZMO P2 - Slovany předkladatel.
FV ZMO P2 - Slovany projednal zprávu na jednání dne 9. 3. 2016, stanovisko sdělí na
zasedání ZMO P2 - Slovany předseda FV ZMO P2 - Slovany.

3. Předpokládaný cílový stav
Neuvádí se
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4. Navrhované varianty řešení
Neuvádí se

5. Doporučená varianta řešení
Schválit „Dílčí závěrečný účet a účetní závěrku“ MO P2 – Slovany za rok 2015
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Neuvádí se.

7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
ZMO P2 ukládá RMO P2 realizovat operace finančního vypořádání za rok 2015
v návaznosti na jejich schválení v zastupitelstvu města v rámci závěrečného účtu
města za rok 2015 (T: 30. 6. 2016) a informovat Ekonomický úřad MmP o přijatém
usnesení (T: neprodleně), zodpovídá ved. Odboru EaP
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