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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

21. jednání dne 26.06.2017

Složka

5.01
Ze zákona Návrh na

projednání v ZMČ č.

ZN 14
BJ/1214/2017

předkládá: Hana Moravcová
Starostka

Podpis:

zpracoval: Bc. Helena Martynková
Vedoucí ekonomického odboru

Podpis:

Věc: Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2016

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č.1:
Příloha č.2:
Příloha č.3:
Příloha č.4:
Příloha č.5:
Příloha č.6:
Příloha č.7:
Příloha č.8:
Příloha č.9:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Moravcová Hana

1) schvaluje

závěrečný účet za rok 2016 (celoroční hospodaření) s výhradami. Nedílnou součástí
závěrečného účtu  je příloha č. 1 - zpráva o výsledku PH MČ Praha 20 za rok 2016,
příloha č. 2 - příkaz  starostky – náprava nedostatků zjištěných při PH 2016, příloha č.
3 - rozvaha k 31. 12. 2016, příloha č. 4 - výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2016, příloha
č. 5 - příloha k 31. 12. 2016, příloha č. 6 - výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31. 12.
2016, příloha č. 7 - přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2016 a příloha č. 8 - finanční
vypořádání s SR a MHMP za rok 2016.

2) bere na vědomí

nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření
městské části Praha 20 za rok 2016 byla přijata příkazem starostky městské části Praha
20 č.j. MCP20 008309/2017
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3) bere na vědomí

při přezkoumání hospodaření MČ Praha 20 za rok 2016 ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.
(zejména ustanovení § 2 a 3), byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c uvedeného zákona. Zjištěné
nedostatky:

• Účetní jednotka nevedla seznam inventarizačních identifikátorů a odsouhlasení
pohledávek prováděla až po okamžiku ukončení dokladové inventury.

• Plán inventur neobsahoval stanovené údaje (údaj o předpokládaném okamžiku
zahájení a ukončení dokladové inventury a seznamy inventurních soupisů).

• Některé inventurní soupisy neobsahovaly požadované údaje (přílohy inventurních
soupisů nebyly číslovány, nebyl vyhotoven jejich seznam).

Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření MČ Praha 20 v budoucnosti.

4) bere na vědomí

závěrečný účet byl na úřední desku vyvěšen dne 26.5.2017

1. Zodpovídá: Odbor ekonomický,
Termín:    23.05.2017 Kontrolní termín:    

 
Účastník jednání: Ing. Helena Váňová
 Tajemník
 
 

Zpracováno dne 16.06.2017
 


