
U s n e s e n í

z 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu Severní Terasa,
dne 20. 4. 2022

Usnesení č. 77/17Z/22 - 78/17Z/22

77/17Z/22
Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2021 (Závěrečný účet) MO ÚL - ST a účetní 
závěrka za rok 2021

Zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa po projednání
A) bere na vědomí

1) hospodaření v oblasti Rozpočtu hlavní činnosti MO ÚL - ST za rok 2021 skončilo 
přebytkem ve výši 1.938,78 tis. Kč
2) hospodaření v oblasti Rozpočtu vedlejšího hospodářství MO ÚL - ST za rok 2021 
skončilo ziskem ve výši 7.400,21 tis. Kč
a z tohoto zisku již bylo zapojeno v souladu s rozpočtem 2021 celkem 6.874,76 tis. Kč, 
použitelný zisk za rok 2021
činí 272,94 tis. Kč
3) že hospodaření za rok 2021 bylo přezkoumáno Krajským úřadem Ústeckého kraje s 
výrokem:
- při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 4) předloženou zprávu o účetní závěrce za rok 2021

B) schvaluje

1 ) Závěrečný účet s celoročním hospodařením MO ÚL – ST za rok 2021 bez výhrad

2) Účetní závěrku MO ÚL-ST za rok 2021 dle předloženého materiálu

78/17Z/22
Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Severní Terasa na rok 2022 (zapojení HV ze závěrečného účtu HČ, VHČ)

Zastupitelstvo městského obvodu Severní Terasa po projednání
 schvaluje

rozpočtové opatření ze Závěrečného účtu takto:
Zapojení HV Hl. činnosti a ZK na účtech hlavní činnosti ze závěrečného účtu
- položka 8115-financování ZBÚ – zapojení částky 4.040,60 tis. Kč
- zapojení HV VHČ z min roku – položka 4131 ve výši 272,94 tis. Kč

zapojení do výdajových položek takto:
307/H000025 – Opravy a rekonstrukce maj. obce ve výši 2.013,54 tis. Kč
307/H000128–Opravy a udržování chodníků a schodišť ve výši 2.100,00 tis. Kč
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 308/H000333 – KULTURNÍ AKCE - CENTRÁLNÍ PARK ve výši 200,00 tis. Kč

Pavel Dufek Ing. Jaroslav Šimanovský

místostarosta starosta
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