Zápis č. 2/2018
ze zasedání finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha —Šeberov
konaného dne 7. června 2018 od 8 hodin v kanceláři Úřadu MČ Praha- Šeberov
Přítomnl

Vladlrnlr Mencl
Jan Vašatko
Vlasta Kolačkova
Dallbor Vlka
Omluvenl Allce Vlachova
Ludrnlla Dvorakova

- předseda vyboru lpřitornen od 8 22)
- Clen výboru
— člen výboru
- člen výboru
- člen výboru
—ta1emn1ce výboru

Hoste

- rozpootař MC

Bohumlla Cerha

Výborje usnášeníschopný

Program jednání
1)
2)

Závěrečný Učet za rok 2017 a prolednanl vysledku z přezkoumani hospodařenl MC za rok
2017
Kontrola hospodaření MC za leden až Květen 2018

Hlasovani (3AO-Ol

Ad 1: Závěrečný účet za rok 2017
Navrh zaverecneho uctu byl zveřejněn na Uřední desce a v elektronlcke podobě na strankach MC
Praha Šeberov http //vvww seberov CZ dne 24 5 2018.
Přílohy nebyly pro SVUJ rozsah zveřejňovany na uřednl desce, 1e11ch uplne znení Je k nahlednutl
v kanceláři obecního uřadu
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sína'srw. '-;;g;:e'

'ex:

50m- 43.0411;
mpumout „,c-mu

u; i

ul.-„ ,_

. '

* , „u \ t

4! *. „ ,

„„

'\„iísci duce adm..

."VCAm-E LELMP.‘ F

'

w‘:

r-„Cltmí „i;AL

*

.,

f4 944 000

Saldo příjmu a výdaju

infers-5:

„' ;;5 3.. _ _ .

_

_.

wcag CELKEM

mac-2:931: zmena?

:z, U.

a-„í 4,

48 905 400

iu :ng it;. ;1

13 980 029 33

Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Šeberov
Přezkum se uskutečnil formou dílčích přezk0umání hospodareni která probehla v období
aí30. 102017 -16 11 2017
b)2912018—9 2 2018
CH) 4 2018-13 4 2018
Přezkoumání provedla kontrolní skupina z poverení Odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního
města Prahy s následujícím konstatováním
Finanční výbor proíednal závery kontrolní zpravy Jmenowté bod C a D a uvedena doporučení
mestske části Na zaklade výsledku přezkoumání hospodaření MC za rok 2017 ve smyslu zákona č.
420/2004 Sb lze konstatovat že nebyly zjisteny chyby a nedostatky krome chyb a nedostatku
ZJIŠtěnyCh při dílčích přezkoumáních hospodaření ktere 112 byly napraveny v prubehu přezkoumání
hospodaření

Pomérove ukazatele Zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2017 Podíl pohledávek a závazku
na rozpočtu MC a podíl zastaveneho majetku na celkovem majetku hl m Prahy. svěřenem MC. podle
ustanoveni § 10 odst 4 písm b) zákona č 420/2004 Sb

a) podíl pohledávek na rozpočtulelČ

0 87 ““"/2,

b) podíl závazku na rozpočtu MC
3.66 %
,
c) podíl zastaveneho majetku na celkovém majetku sveřenem MC

.. 0 %

Finanční výbor doporučuje doplnit pro ZMČ informací o hospodaření Družstva námestí Šeberov a
současný stav smlouvy a Jejího vypořádání s firmou ADL (pijekt ZS Jordanekí

Doporučení FV ke schvalování závěrečného účtu za rok 2017
V souladu s platnými právními předpisy o metodice schvalování Učetních záverek a zaverečneho účtu
obdržel finanční výbor příslusne výkazy a přílohy
Finanční výbor Je prověřila nevyslowl zadne pochybností k vykazovaným hodnotám
Návrh usnesení:
_
V
Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MC Praha Seberov schválit záverečny učet za rok 2017 bez
výhrad usnesením zastupitelstva
Hlasování (4-0-0í

Ad 2: Kontrola hospodaření MČ za leden až květen 2018
Byla provedena namátková kontrola fakturovaných výdaíu MC. pro nedostatek času se FV bude
tematu vénovatleste na příštím zasedání
Jednání finančního výboru bylo ukončeno v 9 35 hod

Zapsal Jan Vasatko

Vladimír Mencl — pře seda

