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Městská část Praha 1

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ

36. zasedání

číslo UZ22_0392
ze dne 15.06.2022

Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření
ekonomické činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021, změna rozpočtu na rok 2022

Zastupitelstvo městské části
 

1. bere na vědomí

že byla sestavena účetní závěrka MČ Praha 1 za rok 2021, dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. (v rozsahu: rozvaha, výkaz zisku a ztráty,
příloha - vše za hlavní a ekonomickou činnost, přehled o pohybu dlouhodobého majetku,
přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, inventarizační zpráva - vše
za MČ jako celek), která je tvořena přílohami č. 1 - 10 tohoto usnesení uloženými v OVO

2. schvaluje

s účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021 dle bodu 1) tohoto usnesení

3. schvaluje

celoroční výsledek hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021 za hlavní a ekonomickou činnost dle
příloh č. 11 - 13 tohoto usnesení

4. schvaluje

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021, která je přílohou č.
14 tohoto usnesení ukoženou v OVO a opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021, které jsou přílohou
č. 15 tohoto usnesení uloženou v OVO. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolní
skupinou Odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy

5. schvaluje

výsledky hospodaření účelových fondů MČ Praha 1 Bezpečnostního, Sociálního a
Zaměstnaneckého dle příloh č. 16 - 18 tohoto usnesení uložených v OVO

6. bere na vědomí

finanční vypořádání MČ Praha 1 k příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha 1 za rok
2021, které je přílohou č. 19 tohoto usnesení
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7. bere na vědomí

hospodaření s majetkem MČ Praha 1 za rok 2021, které je přílohou č. 20 tohoto usnesení

8. bere na vědomí

že 201 174 tis. Kč z rozpočtu roku 2021 bylo převedeno do rozpočtu hlavní činnosti roku 2022
spolu s přesunem příslušných akcí při schvalování rozpočtu na rok 2022 usnesením UZ22_0339
z 25. 1. 2022

9. bere na vědomí

že 351 588 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2021 v ekonomické činnosti bylo zapojeno
do rozpočtu roku 2022 položkou 4131 - převody z vlastních fondů hospodářské činnosti při
schvalování rozpočtu na rok 2022 usnesením UZ22_0339 z 25. 1. 2022

10. schvaluje

že 4 938 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2021 hlavní činnosti bude užito ke změně rozpočtu
MČ Praha 1 pro rok 2022 dle přílohy č. 21 tohoto usnesení

11. schvaluje

ve smyslu § 17, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, celoroční hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021 v bez výhrad

12. ukládá

zajistit realizaci bodu 10 tohoto usnesení

12.1 Zodpovídá: Rada městské části Praha 1 Termín: 21.06.2022

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

Petr Burgr
1. místostarosta městské části Praha 1

zpracoval: Jolana Braunová, Vedoucí oddělení rozpočtu
předkládá: MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1
bod jednání: BJ2022/1039


