Příloha č. 9 k usnesení Zastupitelstva HMP č.

ze dne

Finanční vypořádání Regionální rozvojové agentury hl. m. Prahy za rok
2011 a leden 2012
V souladu se Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění platných zákonů a „Pravidly pro finanční vypořádání příspěvkových organizací
zřízených hl. městem Prahou a Pravidly doplňkové činnosti příspěvkových organizací
zřízených hl.m.Prahou na rok 2011“, schválenými usnesením RHMP č. 1757 za dne
12.10.2010, bylo provedeno vyúčtování výsledků hospodaření příspěvkové organizace
Regionální rozvojová agentura hl. m. Prahy za rok 2011.

Finanční vypořádání hlavní činnosti
Výnosy
Dotace
Výnosy celkem

1 350,17 Kč
5 000 000,00 Kč
5 001 350,17 Kč

Náklady
Výsledek hospodaření

4 508 578,78 Kč
492 771,39 Kč

Z výsledku hospodaření organizace vyplývá úspora neinvestičního příspěvku ve výši
492 771,39 Kč.
Zaměstnanci organizace jsou odměňováni podle § 109, odst.2, zákona č. 262/2006 Sb.,
v platném znění. Limit prostředků na platy byl schválen ve výši 2 790,00 tis. Kč.
Celkově byly mzdové prostředky čerpány ve výši 958,00 tis. Kč.
Závazný limit počtu zaměstnanců pro rok 2011 byl stanoven ve výši 6 přepočtených
osob. Stanovený počet zaměstannců byl nižší o 3,36 přepočt. osoby.
Základní příděl do FKSP byl proveden v souladu s vyhl. č.114/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Schválený odpisový plán na rok 2011 ve výši 100 tis. Kč byl čerpán částkou 93,68 tis. Kč.

Stavy peněžních fondů
Fond odměn
FKSP
Fond rezervní
Investiční fond

k

31.12.2011

0,00 Kč
19 067,35 Kč
0,00 Kč
156 513,16 Kč

Zastupitelstvo hl.m. Prahy svým usnesením číslo 12/43 ze dne 15.12.2011 schválilo
zrušení příspěvkové organizace Regionální rozvojová agentura hl. m. Prahy ke dni
31.1.2012.
Úspora neinvestičního příspěvku 492 771,39 Kč byla ponechána na pokrytí nákladů za měsíc
leden 2012 tj. do ukončení činnosti organizace.

Regionální rozvojová agentura hl. m. Prahy
Zůstatek účtu k 31.12.2011
Faktury za rok 2011
Platby leden 2012 ( - )
mzdy prosinec 2011
odvody prosinec 2011
daň prosinec 2011
celkem mzdové náklady
poplatky
převod FKSP
CCS karty
doplnění pokladny
Kooperativa zák. pojiš.
poplatky
celkem
Zaplacené faktury za leden 2012 ( - )
Platby na účet ( + )
vrácení pokladny
přeplatek FKSP
úroky
úroky
celkem platby na účet
Stav účtu k 31.1. 2012
zůstalo na účtu RRA HMP k 31.1.2012 ( - )
Převedeno na depozit. účet HMP
Na depozitní účet HMP převedeno z účtu RRA HMP dne:
31.1.2012 - převod zůstatku z účtu RRA HMP
31.1.2012 - převod - invest. fond
celkem
1.2.2012- převod FKSP
1.3.2012 - převod zůstatku zrušeného účtu po RRA HMP
z toho zůstatek účtu k 31.1.2012 x)
z toho vratka, která měla být zaslána již na účet HMP
celkem

v Kč
932 307,89
75 976,57
179 793,00
113 588,00
44 850,00
338 231,00
30,00
1 684,11
2 205,36
19 000,00
3 222,00
283,00
26 424,47
81 994,00

1 934,00
433,82
43,34
1,64
2 412,80
412 094,65
5 094,65

407 000,00

274 289,33
132 710,67
407 000,00
19 111,49
10 091,59
5 091,59
5 000,00

436 203,08

x) úrok činil 0,44Kč a poplatek banky 3,50Kč z částky 5094,65 Kč

Vratky přeplatků po zruš. RRA HMP od jiných subjektů připsané na účet HMP
14.2.2012- přeplatek z vyúčtování služeb - objekt Blanická 28 za rok 2012 od TCP a.s.
22.2.2012 - vrácení části poplatku za parkovací karty od MČ Praha 2

12 451,00
26 800,00

celkem

39 251,00

CELKEM převedeno na depozitní účet HMP po zrušené RRA HMP

475 454,08

Závazky převedené na zřizovatele po zrušené příspěvkové organizaci
Regionální rozvojové agentury hl. m. Prahy
v Kč
závazky vůči O2
vyrovnání za odstoupení od rámcové dohody před
uplynutím sjednané doby

39 000,00

Pokuta za porušení všeobecných podmínek pro poskyt. služeb elektronických
komunikací (ukončeno před sjednanou dobou)
t.č. 602293577
4 250,00
t.č. 606035996
7 750,00
t.č. 725406555
4 500,00
t.č. 725819276
5 250,00
mobilní služby - úhrada za leden
mobilní služby -úhrada za únor

4 952,98
5 000,00

absolvování semináře - mezinárodní projekt ENESCO
a EU…. (RRA Ústeckého kraje)

2 100,00

plnění vyplývající z mandátní smlouvy uzavřené s
RRA Střední Čechy

mzdové náklady za zaměstnance včetně odstupného a
povinného pojistného na sociální zabezpečení a
veřejné zdravotní pojištění, dohoda o provedení práce
pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy
sezónní uskladnění PNEU - autodružstvo Podbabská

CELKEM

76 000,00

663 101,46
770,00
875,29

813 549,73

Při ukončení činnosti bylo postupováno dle „Harmonogramu prací spojených se zrušením
RRA“ schváleným usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1995 ze dne 6.12.2011. Organizace
provedla inventarizaci majetku a závazků; majetek po zrušené RRA byl předán na sklad a do
evidence MHMP, byly zrušeny bankovní účty a zůstatky převedeny na depozitní účet hl.m.
Prahy; odbor SVM MHMP zajistil proúčtování všech účetních operací za období ode
1.1.2012 do 31.1.2012, byla zpracována účetní závěrka v rozsahu roční závěrky ke dni
31.1.2012 a byly ukončeny pracovně-právní vztahy se zaměstnanci příspěvkové organizace
Regionální rozvojové agentury hl. m. Prahy.

