Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

NÁVRH USNESENÍ
Č.: ÚZ (označení)

pro zasedání dne: 19.4.2021

Ve věci: Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 10 – Lhota za
rok 2020 a účetní závěrka MŠ Plzeň – Lhota za rok 2020
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky městského obvodu:
__
I.

Bere na vědomí
1. Kompletní dokumentaci k „Dílčímu závěrečnému účtu Městského obvodu Plzeň
10 - Lhota“ za rok 2020.
- plnění rozpočtu MO v roce 2020 – příloha č. 1,
- přehled operací finančního vypořádání MO za rok 2020 – příloha č. 2,
- přehled zdrojů a potřeb účelových fondů MO v roce 2020 – příloha č.
4,
- přehled hospodaření mateřských škol včetně rozdělení výsledku
hospodaření do fondů organizací v roce 2020 – příloha č. 5
2. Zůstatek hospodaření městského obvodu po provedení operací v rámci
finančního vypořádání za rok 2020 ve výši 1 293 639,04 Kč.
3. Účetní závěrku Městského obvodu Plzeň 10 – Lhota za rok 2020, kterou tvoří
rozvaha, výkaz zisku a ztráty (příloha č. 3 tohoto usnesení)
4. Zprávu o provedení inventarizace MO (příloha č. 6 tohoto usnesení)
5. Podklady pro schválení účetní závěrky MŠ Plzeň – Lhota (příloha č.7)
6. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 v rozsahu
obsahující údaje vztahující se k městskému obvodu Plzeň 10 – Lhota, která je
součástí dokumentace k dílčímu závěrečnému účtu městského obvodu Plzeň 10
– Lhota za rok 2020 (příloha č. 8).

II.

Schvaluje
1. dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 10 - Lhota (příloha č. 3 tohoto
usnesení) a účetní závěrku Městského obvodu Plzeň 10 - Lhota (příloha č. 3
tohoto usnesení) za rok 2020.
2. provedení operací finančního vypořádání Městského obvodu Plzeň 10 – Lhota
za rok 2020, tzn. vyúčtování vztahů s rozpočtem kraje a státním rozpočtem,
vyúčtování vztahů s rozpočtem MP, městských obvodů, vyúčtování účelových
příspěvků poskytnutých PO, u kterých MO plní úkoly zřizovatele, v roce 2020 a

210419_ÚZ

str. 1 / 3

doplnění účelových fondů městského obvodu v souladu s jejich statuty tak, jak
je uvedeno v tabulkách přílohy č. 2 tohoto usnesení.
3. účetní závěrku MŠ za rok 2020 (příloha č. 5 tohoto usnesení)
III.

Ukládá
starostce městského obvodu
1. realizovat operace finančního vypořádání za rok 2020 dle bodu II/2 tohoto
usnesení v návaznosti na jejich schválení v zastupitelstvu města v rámci
závěrečného účtu města za rok 2020.
Termín: 30. 6. 2021
2. informovat Ekonomický úřad MMP o přijatém usnesení.
Termín: 10.5.2021
3. informovat ředitelku MŠ o schválení účetní závěrky dle bodu II/3.
Termín: 10.5.2021

__
Zprávu předkládá:

Jan Novák

Zprávu zpracoval dne:

9.4.2021

Obsah zprávy projednán s

Zdeňkou Hončarovou
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze dne 19.4.2021 ve věci
„Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 10 – Lhota a účetní závěrka MŠ
Plzeň – Lhota za rok 2020“
1. Název problému a jeho charakteristika

Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 10 – Lhota a účetní závěrka
MŠ Plzeň – Lhota za rok 2020
2. Konstatování současného stavu a jeho charakteristika

Od 1.1.2014 vešla v platnost nová směrnice města Plzně o sestavení
závěrečného účtu a účetní závěrky včetně procesu schvalování.
Dle této směrnice je nutné schválit dílčí závěrečný účet a účetní závěrku tak,
aby konečná účetní závěrka PO (města Plzně) byla schválena do 30.6.2021.
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 10 – Lhota byly řádně
navěšeny na úřední desku 15 dní před konáním ZMO, tedy 31.3.2021.
3. Předpokládaný cílový stav

Schválení dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky MO Plzeň 10 – Lhota a
účetní závěrky MŠ Plzeň – Lhota za rok 2020
4. Navrhované varianty řešení

Není navrhováno jiné řešení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz. návrh usnesení – bod II.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Přílohy

-
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č. 1 – plnění rozpočtu MO v roce 2019
č. 2 - přehled operací finančního vypořádání MO za rok 2019
č. 3 – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, souhrnná bilance rozpočtu
č. 4 - přehled zdrojů a potřeb účelových fondů MO v roce 2019
č. 5 – přehled hospodaření MŠ
č. 6 – inventarizace MO
č. 7 – podklady pro účetní závěrku MŠ
č. 8 – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města
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