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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

5. jednání dne 24.06.2019

Složka

4.02
Ze zákona Návrh na

projednání v ZMČ č.

ZN 23
BJ/0439/2019

předkládá: Mgr. Alena Štrobová
Starostka

Podpis:

zodpovídá: Bc. Ivana Vlasáková, DiS.
Vedoucí ekonomického odboru

Podpis:

zpracoval: Kateřina Nováková
Hlavní účetní

Podpis:

Věc: Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2018

Obsah: Příloha č.1: Duvodova_zprava_zaverecny_ucet.pdf
Příloha č.2: Zaverecny_ucet_za_rok_2018.pdf
Příloha č.3: Priloha_c._1_-_Zprava_o_vysledku_PH_MC_za_rok_2018.pdf
Příloha č.4: Priloha_c._2_-

_Prikaz_starostky_k_naprave_nedostatku_pri_PH_2018.pdf
Příloha č.5: Priloha_c._3_-_Rozvaha_MC_k_31.12.2018.pdf
Příloha č.6: Priloha_c._4_-_Vykaz_zisku_a_ztraty_MC_k_31.12.2018.pdf
Příloha č.7: Priloha_c._5_-_Priloha_MC_k_31.12.2018.pdf
Příloha č.8: Priloha_c._6_-_Prehled_o_peneznich_tocich_MC_k_31.12.2018.pdf
Příloha č.9: Priloha_c._7_-_Vykaz_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu_k_31.12.2018.pdf
Příloha č.10:Priloha_c._8_-_Financni_vyporadani_za_rok_2018.pdf
Příloha č.11:Priloha_c._9_-_Rozbor_hospodareni_MC_za_rok_2018.pdf

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Mgr. Štrobová Alena

1) schvaluje

závěrečný účet za rok 2018 (celoroční hospodaření) s výhradami. Nedílnou součástí
závěrečného účtu je příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha
20 za rok 2018, příloha č. 2 - Příkaz  starostky k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2018, příloha č. 3 - Rozvaha MČ k 31. 12. 2018,
příloha č. 4 - Výkaz zisků a ztráty MČ k 31. 12. 2018, příloha č. 5 - příloha MČ k 31. 12.
2018, příloha č. 6 - Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2018, příloha č. 7 - Výkaz pro
hodnocení rozpočtu k 31. 12. 2018, příloha č. 8 - Finanční vypořádání za rok 2018 a
příloha č. 9 - Rozbor hospodaření za rok 2018.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.



2) bere na vědomí

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 20 za rok 2018 (viz
příloha č.1).

3) bere na vědomí

nápravná opatření k odstranění zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření
městské části Praha 20 za rok 2018, která byla přijata příkazem starostky městské části
praha 20 ze dne 28.5.2019 (viz příloha č.2).

4) bere na vědomí

že návrh závěrečného účtu MČ Praha 20 za rok 2018 byl projednán finančním výborem
dne ..........

5) ukládá

zvěřejnit Závěrečný účet za rok 2018 včetně příloh do 30 dnů ode dne jeho schválení na
úřední desce, kde je zveřejněm v elektronické podobě. Zároveň zveřejnit informaci, kde
je možno náhlednout do jeho listinné podoby.

1. Zodpovídá: Odbor ekonomický,
Termín:    23.07.2019 Kontrolní termín:    

Zpracováno dne 17.06.2019
 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.


