
 

 

Městská část Praha 9
 

7. Rada městské části
ze dne 12.04.2016

 
USNESENÍ

č. Us RMČ 178/16
 

Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2015
 

Rada městské části
 

1. souhlasí
 v souladu s § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., a to bez výhrad

1.1. se závěrečným účtem Městské části Praha 9 za rok 2015 s těmito výsledky
hospodaření dle skutečného plnění k 31.12.2015:

• příjmy celkem............................................. 524.181,33 tis. Kč
• výdaje celkem............................................ 484.123,33 tis. Kč
• výsledek hospodaření ............................+   40.058,00 tis. Kč
• aktiva = pasíva ......................................  4.232.787,96 tis. Kč

1.2. s roční účetní závěrkou Městské části Praha 9

1.3. s ročními účetními závěrkami organizací s přímým vztahem k Městské částí Praha
9: Střediska sociálních služeb, Divadla GONG - kulturní a vzdělávací společenské
centrum,  základních škol Novoborská, Litvínovská 500, Litvínovská 600 a Špitálská,
základní školy a mateřské školy Na Balabence a mateřských škol Kovářská, U Nové
školy, U Vysočanského pivovaru, Novoborská, Šluknovská, Veltruská, Litvínovská, Pod
Krocínkou a Kytlická, společností Poliklinika Prosek a.s., Devátá rozvojová a.s., Garáže
Lovosická s.r.o. a Hortus správa zeleně s.r.o.

1.4. s výsledky hospodaření příspěvkových organizací  a navrženými převody do jejich fondů v
souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb.

1.5. s návrhem finančního vypořádání za rok 2015 a návrhem rozpočtových opatření roku
2016, která vyplývají z finančního vypořádání roku 2015



1.6. s tvorbou a použitím zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 9 v
roce 2015

1.7. s tvorbou a použitím fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha 9 v roce 2015
 

2. konstatuje, že
 2.1. komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2015 byl zpracován

v souladu s § 17 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby, údaje
o hospodaření s majetkem a o finančních operacích, tvorbě a použití fondů, plnění
plánu hospodářské činnosti a o vyúčtování finančních vztahů Městské části Praha
9 se státním rozpočtem, rozpočtem hl.m.Prahy a organizacemi s přímým vztahem
k Městské části, a hodnocení činnosti a výsledků hospodaření organizací s přímým
vztahem k Městské částí Praha 9

2.2. podle časového plánu projednávání výsledků hospodaření za rok 2015
byly stanoveny závěry pro finanční vypořádání  a nároky rozdělení hospodářského
výsledku do fondů u příspěvkových organizací, a to Divadla GONG - kulturní a
vzdělávací společenské centrum, Střediska sociálních služeb, základních a mateřských
škol  

2.3. na základě zpracovaného závěrečného účtu lze uzavřít hospodaření jednotlivých
odborů a organizací a schválit roční účetní závěrku včetně rozdělení hospodářského
výsledku každé příspěvkové organizace do příslušných fondů

 
3. bere na vědomí
 3.1. rozpočtová opatření provedená v roce 2015 u příjmů ve výši 164.955,2

tis. Kč na celkový objem upraveného rozpočtu 536.273,2 tis. Kč, u výdajů
ve výši 196.371,3 tis. Kč na celkový objem upraveného rozpočtu 616.950,9
tis. Kč, rozdíl mezi objemem upraveného rozpočtu příjmů a výdajů ve
výši 80.677,7 tis. Kč je kryt financováním z prostředků vytvořených v
minulých letech

3.2. zprávu auditora o přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky MČ
P9 za rok 2015

 
4. se seznámila
 4.1. se stanoviskem Komise rozpočtové Rady MČ Praha 9 ke Komplexnímu

rozboru hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2015
 

5. ukládá
 5.1.    zástupci starosty Městské části Praha 9

5.1.1. předložit k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 9 Komplexní rozbor
hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2015

 
 realizovat usnesení
 Zodpovídá: Mgr. Tomáš Portlík Termín: 26.04.2016

 
 
 

 
 
 



........................................ ........................................
Ing. Jan Jarolím Mgr. Tomáš Portlík

starosta MČ Praha 9 zástupce starosty MČ Praha 9
 


