Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
U z n e s e n i e
z  XXIV. rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Košiciach,
           zo dňa 30. apríla 2009					číslo: 784

Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2008

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

A. berie  na  vedomie

Rozbor hospodárenia mesta Košice za rok 2008
	Rozbor hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií za rok 2008
	Rozbor hospodárenia  škôl a školských zariadení za rok 2008

B. schvaľuje 

Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR a k štátnym fondom SR, ktoré bolo vykonané podľa „Pokynov na finančné zúčtovanie vzťahov štátneho rozpočtu SR k rozpočtu obcí za rok 2008“ určených Ministerstvom financií SR
	Záverečný účet mesta Košice za rok 2008 vo výške 		191 129 898,56 Sk
bez výhrad
	Prídel do Fondu rozvoja bývania mesta Košice vo výške	100 598 408,54 Sk

Prídel do Rezervného fondu mesta Košice vo výške		172 757 956,01 Sk
5. 	Usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

A/ rozpočtových organizácií nasledovne:

5.1. Finančné usporiadanie Strediska sociálnej pomoci Košice
        celkové príjmy vo výške		                     	   	 12 273 642,96 Sk
        celkové výdavky vo výške                               	  	 41 141 040,11 Sk
        	z toho: 	bežné                				 41 085 577,11 Sk
                    	kapitálové                               		        55 463,00 Sk
5.2. Finančné usporiadanie rozpočtových organizácií  v oblasti školstva 
celkové príjmy vo výške                      		             64 185 500,95 Sk
celkové výdavky vo výške	                                        1 015 110 283,43 Sk

B/ príspevkových organizácií nasledovne:

	5.3. Knižnica pre mládež 
                  - 	hospodársky výsledok  zisk vo výške 			         65 035,03 Sk
                     	v prospech rezervného fondu organizácie	
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	5.4. Zoologická záhrada
		-	hospodársky výsledok zisk  vo výške  			        55 328,79 Sk
          	v prospech rezervného fondu organizácie	               
	5.5. Psychosociálne centrum
                   -	hospodársky výsledok  zisk vo výške                       		7 766,54 Sk
                     	v prospech rezervného fondu organizácie
                   -	nepoužité účelové finančné prostriedky na príležitostné práce
                    	vrátiť v prospech Rezervného fondu mesta Košice 
                    	vo výške  							          174 058,- Sk
	5.6.  Správa mestskej zelene
                 	- hospodársky výsledok stratu vo výške 			     - 653 584,07 Sk 
                   		vykryť z rezervného fondu organizácie v sume   	       108 240,68 Sk
                     	na účet výsledku hospodárenia organizácie zúčtovať
                     	v sume        							       545 343,39 Sk

	Finančné usporiadania  účelových  finančných prostriedkov poskytnutých pre mestské časti.


Z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov v plnej výške 
vrátenie do Rezervného fondu mesta Košice finančné prostriedky
od MČ Juh vo výške      						         13 559,04 Sk

     7.  Stav fondov po finančnom usporiadaní  nasledovne:
	rezervný fond	                                            	184 789 957,66 Sk

fond rozvoja bývania			           	196 037 509,63 Sk
cestný fond							                  0
fond životného prostredia				    		       0
sociálny fond					                  278 986,29 Sk
účet cudzích prostriedkov		 		               7 059 018,59 Sk






Ing. František Knapík
                  primátor mesta Košice
  Podpísal dňa: 6.5.2009 


Za správnosť:   Ing. Marek Kolárčik
                         Ing. Katarína Nováková
Zapisovateľka: Mária Lapšanská

