Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

Uznesenie 
z XXXIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
                    zo dňa 27. apríla 2010              	     	              číslo: 1108

Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice 
za rok 2009


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. c) Štatútu mesta Košice

A. berie na  vedomie

1. Hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta Košice za rok 2009
2. Hodnotiacu správu rozpočtovej a príspevkových organizácií mesta Košice 
za rok 2009

B. schvaľuje 

	Záverečný účet mesta Košice za rok 2009 bez výhrad.
	Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR a k štátnym fondom SR, ktoré bolo vykonané podľa „Pokynov na finančné zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom SR a finančné zúčtovanie dotácií poskytnutých obciam z kapitoly štátneho 	rozpočtu za rok 2009“ určených Ministerstvom financií SR.

Prídel do Fondu rozvoja bývania mesta Košice vo výške	            188 462,- €
Prídel do Rezervného fondu mesta Košice vo výške		      4 229 477,88 €
Usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,      ktorých zriaďovateľom je mesto Košice nasledovne:
5.1. Finančné usporiadanie rozpočtovej organizácie Stredisko sociálnej pomoci Košice
celkové príjmy vo výške		                        	         	        437 766,-  €
celkové výdavky vo výške                                                            1 460 050,-  €
    z toho: bežné                                                                             1 448 150,-  €
                kapitálové                                                                  	11 900,-  €
- hospodársky výsledok účtovnú stratu vo výške		           30 051,74 €
  zaúčtovať na ťarchu výsledku hospodárenia organizácie      
5.2. Finančné usporiadanie rozpočtových organizácií  v oblasti školstva 
        celkové príjmy vo výške                                	     	         2 474 391,- €
        celkové výdavky vo výške	                              	                  34 540 005,- €
	z toho: bežné                                                     	                  34 280 637,- €
                        kapitálové                                                                     259 368,- €



2

	- príspevkových organizácií 
	5.3. Knižnica pre mládež 
                  -  hospodársky výsledok  zisk vo výške 	          			8 132,22 €  
                      v prospech rezervného fondu organizácie	         
	5.4. Zoologická záhrada
                 - hospodársky výsledok zisk  vo výške   				12 163,21 €
                    v prospech rezervného fondu organizácie	               
	5.5. Psychosociálne centrum
                -  hospodársky výsledok  zisk vo výške                                             149,69 €
                    v prospech rezervného fondu organizácie
	5.6. Správa mestskej zelene
                 - hospodársky výsledok zisk vo výške                                       195 808,34 € 
          	           v prospech rezervného fondu organizácie
	Finančné usporiadania  účelových  finančných prostriedkov poskytnutých pre mestské časti:

- vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov do Rezervného fondu mesta 
  Košice  od mestskej časti Košice – Sever vo výške 4 505,50 €
	Finančné usporiadanie v oblasti podnikateľskej činnosti 

- hospodársky výsledok zisk vo výške 				           50 381,58 €
v prospech Rezervného fondu mesta Košice
	Stav fondov po finančnom usporiadaní:

	rezervný fond	  					      4 731 854,37 €
	fond rozvoja bývania			                            5 551 157,01 €
	sociálny fond					                        3 133,66  €	

	Stav na účte cudzích prostriedkov k 31. 12. 2009                  217 533,40 €	  






	Ing. František Knapík
	primátor mesta Košice
	Podpísal dňa: 29. 4. 2010


Za správnosť:   Ing. Marek Kolárčik
                         Ing. Silvia Nagyová
Zapisovateľka: Mária Lapšanská


