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Důvodová zpráva - Příloha č. 1 
 

Závěrečný účet roku 2016 - Přehled hospodaření hlavní i ekonomické činnosti MČ P 16 je předložen ve 

formě výkazu Závěrečný účet za rok 2016, přehledů s komentářem, přehledu o finančním vypořádání 

účelových prostředků poskytnutých v roce 2016 z rozpočtu HMP i státu s komentářem. Přehledy 

hospodaření jsou doplněny účetními výkazy hlavní i ekonomické činnosti Městské části Praha 16 a 

příspěvkových organizací Mateřská škola, Školní jídelna, Základní škola a Technické služby Praha Radotín. 

V těchto materiálech jsou obsaženy informace o plnění  rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle 

rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a 

použití fondů v podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního 

samosprávného celku (Městská část Praha 16) a zřízených právnických osob (příspěvkové organizace MŠ, 

ŠJ, ZŠ a TS).  

Po dokončení kontroly hospodaření roku 2016 kontrolním orgánem MHMP byla předána Zpráva o kontrole 

hospodaření MČ Praha 16 za období roku 2016 a je přílohou 2f/ tohoto materiálu. Závěrečný účet 

hospodaření Městské části Praha 16 byl.projednán Radou  Městské části Praha 16 dne 31. 5. 2017, 

usnesením č. 1019/2017 schválen bez výhrad a s úkolem předložení k projednání Zastupitelstvu Městské 

části dne 21. 6. 2017.  

Návrh ZÁVĚREČNÉHO  ÚČTU 2016 zveřejněn na úřední desce MČ Praha 16 ve fyzické i elektronické 

podobě dne 6. 6. 2017. 

 

 
Marta Tišlová OE ÚMČ Praha 16 


