Důvodová zpráva
1.

Název problému a jeho charakteristika
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 1 za rok 2018.

2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza
V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, § 17 jsou údaje o ročním hospodaření města zpracovány do závěrečného
účtu. Zároveň zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ukládá účetní jednotce
dodržet požadavky prováděcího předpisu – Vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, tj.
předepsaným způsobem schválit účetní závěrku města a příspěvkových organizací jím
zřízených. Aby byly splněny podmínky zákona, vydal MMP směrnice QS 61-28 a
QS 61-30, kde upravuje podmínky a postupy při sestavení závěrečného účtu a účetní
závěrky včetně procesu schvalování. Z těchto směrnic vychází i MO Plzeň 1 a v rámci
schvalování dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2018 předkládá stanovené
podklady.
Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 tvoří:







Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2018.
Finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2018 se státním rozpočtem,
rozpočtem kraje, rozpočtem města Plzně.
Vyúčtování tvorby a použití účelových fondů MO Plzeň 1.
Přehled hospodaření mateřských škol včetně přehledu o rozdělení kladného
výsledku hospodaření do fondů a přehled čerpání účelových prostředků
poskytnutých MŠ v roce 2018.
Přehled poskytnutých dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2018.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018.

Účetní závěrka MO Plzeň 1 je tvořena:



Účetními výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty.
Zprávou o průběhu inventarizace majetku a závazků MO Plzeň 1 za rok 2018.

3.

Předpokládaný cílový stav
Schválit dílčí závěrečný účet a účetní závěrku MO Plzeň 1 za rok 2018 na základě
předložených podkladů.

4.

Navrhované varianty řešení
Neuvádí se.

5.

Doporučená varianta řešení
Dle přiloženého návrhu.

6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
Nejsou.

7.

Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků.
Dle návrhu usnesení.

8.

Dříve vydaná usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto
návrhem souvisí
Usnesení RMO Plzeň 1 č. 118 ze dne 2. 4. 2019.

9.

Závazky či pohledávky vůči MO Plzeň 1
Nejsou.

10. Přílohy
Příloha č. 1
Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1:
 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2018 - str. č. 1 - 19.
 Finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2018 se státním rozpočtem,
rozpočtem kraje, rozpočtem města Plzně - str. č. 20 - 28.
 Vyúčtování tvorby a použití účelových fondů MO Plzeň 1 - str. č. 29 - 31.
 Přehled hospodaření mateřských škol včetně přehledu o rozdělení kladného
výsledku hospodaření do fondů – str. č. 32 - 34.
 Přehled vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 – str. 35 – 40.
Příloha č. 2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018.
Příloha č. 3
Rozvaha MO Plzeň 1.
Příloha č. 4
Výkaz zisku a ztráty MO Plzeň 1.
Příloha č. 5
Zpráva o průběhu inventarizace majetku a závazků MO Plzeň 1 za rok 2018.
Příloha č. 6
Usnesení RMO Plzeň 1 č. xxx ze dne 2. 4. 2019, kterým byla schválena účetní závěrka
PO, u nichž MO Plzeň 1 plní úkoly zřizovatele - návrh tohoto usnesení projednán
Radou MO Plzeň 1 dne 2. 4. 2019 - informace o přijatém usnesení na ZMO Plzeň 1
dne 10. 4. 2019.

