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Městská část Praha – Čakovice 

nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 

 

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2017 
Městská část Praha Čakovice v roce 2017 oproti původnímu schválenému návrhu počítající se 
schodkem 25 000 000,- Kč, hospodařila s přebytkem ve výši 133 748 374 Kč. Plnění rozpočtu 
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, konečný zůstatek na účtech bez fondů 
k 31.12.2017 činí 202 609 298 Kč. 

Městská část Praha Čakovice vykázala hospodářský výsledek po odečtu daní z příjmu ve výši 
133 748 374,- Kč viz příloha č. 3  bilance-rozvaha a příloha č. 4 výkaz zisku a ztrát a příloha č. 5  
Přiznání k dani z příjmu za rok 2017. 

Přezkoumání hospodaření za rok 2017 provedli auditoři z MHMP ve dnech: První dílčí 
přezkoumání od 21.8.2017 do 8.9.2017 a od 6.3.2018 do 16.3.2018. Závěr auditu zní: „Na 
základě výsledků přezkoumání hospodaření městské části za rok 2017, ve smyslu zákona č. 
420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že kromě chyb a nedostatků 
zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, které již byly napraveny, byly zjištěny chyby a 
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) 
uvedeného zákona a chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného 
zákona, viz příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Finanční vypořádání za rok 2017 bylo projednáno s MHMP dne 27.2. 2018 viz příloha č. 7 
Záznam o finančním vypořádání hospodaření za rok 2017 Městské části Praha – Čakovice ze 
dne 27.2. 2018.  

Příspěvkové organizace MČ Praha Čakovice, tj. MŠ Čakovice I, MŠ Čakovice II, MŠ Čakovice III 
a ZŠ Dr. E. Beneše, hospodařily se ziskem, který byl na základě žádostí rozdělen  do fondu 
odměn a fondu rezervního usnesením rady USN RM 166/2018 viz příloha č. 10. 

Městská část má zřízený zaměstnancký fond, který je tvořen 3 % z objemu mezd bez OON 
(ostatní osobní náklady). Z fondu se připlácí 30,- Kč/den zaměstnancům v podobě stravného, 
dále z tohoto fondu vyplácí jubilea a odměny při odchodu do důchodu a v neposlední řadě 
příspěvky na dovolenou. Zaměstnanecký fond vykazuje k 31. 12. 2017 zůstatek ve výši 
270 776,09 Kč. 

Dalším fondem Městské části je fond rezerv a rozvoje. K 31. 12. 2017 byl vykázán zůstatek 
tohoto fondu ve výši 1 461 215,78 Kč. 

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 proběhla ve dnech 2.1.2018 – 9.2.2018. 

Závěrečný účet a účetní závěrka  byly projednány finančním výborem zastupitelstva MČ a jeho 
závěr je doporučení schválit závěrečný účet bez výhrad.   
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Magistrát hl. m. Prahy 

Odbor rozpočtu a účetnictví 

Mariánské nám. 1 

Praha 1 

 

V Praze dne 26.2.2018 

Čj.:  MHMP 78737/2018 

 

Věc: Komentá ř k pln ění rozpo čtu za rok 2017  

 

Celkové plnění výdajové části rozpočtu za rok 2017 činí 47,85 %. 

Celkové plnění příjmové části rozpočtu za rok 2017 činí 98,41 %. 

 

Za rok 2017 MČ Praha Čakovice vykazuje přebytek ve výši 133 748,37 tis. Kč. 
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Komentá ř k druhovému t řídění příjmů za rok 2017  

 

Třída 1 daňové p říjmy 

UR 11 090,00 tis. Kč, skutečnost 12 149,11 tis. Kč, 109,55 %. 

Plnění je vyšší o 1 059,11 tis. Kč, o 9,55 %. 

 

Třída 2 nedaňové p říjmy 

UR 407,70 tis. Kč, skutečnost 584,27 tis. Kč, 143,31 %. 

Plnění je vyšší o 176,57 tis. Kč, o 43,31 % z důvodu přijatých sankčních plateb. 

 

Třída 3 kapitálové p říjmy 

UR 0,00 tis. Kč, skutečnost 0,00 tis. Kč. 

 

Třída 4 přijaté dotace 

UR 311 347,80 tis. Kč, skutečnost 304 993,81 tis. Kč, 97,96 %. 

Čerpání je nižší o 6 353,99 tis. Kč. Změna rozpočtu. Prozatím fyzicky přijato na BÚ 3 483 tis. 
Kč – Operační program Praha – pól růstu – Objekt pro sociální bydlení – Schoellerova 11, 
Třeboradice. 

 

Třída 8 financování 

UR 61 657,70 tis. Kč, skutečnost 133 748,37 Kč, 216,92 %. 

Plnění je vyšší z důvodu nedočerpaných dotací a přijetí úvěru ve výši 110 000 000 Kč. 

 

 

Komentá ř k pln ění rozpo čtu za rok 2017 podle ORJ  

 

02 – městská infrastruktura 

běžné výdaje 

UR 16 304,50 tis. Kč, skutečnost 15 923,00 tis. Kč, 97,66 %. 

Čerpání je nižší o 2,34 %, o 381,50 tis. Kč z důvodu úspor na nákupu ostatních služeb, na 
opravách a údržbách a z důvodu změny skládky pro odpad (nižší sazba za tunu). 

 



Příloha č. 1 – Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2017 

 

kapitálové výdaje 

UR 34 855,50 tis. Kč, skutečnost 17 592,69 tis. Kč, 50,47 %. 

Čerpání je nižší o 49,53 % o 17 262,81 tis. Kč. 

Čerpání je nižší z důvodu nedočerpané dotace na Revitalizaci Husova parku a přilehlých 
ploch a rekonstrukce veřejně přístupného hřiště Ke Stadionu. 

 

03 – doprava 

běžné výdaje 

UR 1 163,00 tis. Kč, skutečnost 1 199,23 tis. Kč, 103,12 %. 

Čerpání je vyšší o 3,12 % o 36,23 tis. Kč. 

 

kapitálové výdaje 

UR 63 142,00 tis. Kč, skutečnost 60 225,28 tis. Kč, 95,38 %. 

Čerpání je nižší o 4,62 % o 2 916,72 tis. Kč. 

Nečerpané investiční prostředky určené na zeleň a komunikace. 

 

04 – školství, mládež a samospráva 

běžné výdaje 

UR 27 261,50 tis. Kč, skutečnost 25 132,22 tis. Kč, 92,19 %. 

Čerpání je nižší o 7,81 % o 2 129,28 tis. Kč. 

Nedočerpané finanční prostředky na zájmovou činnost. 

 

kapitálové výdaje 

UR 171 963,40 tis. Kč, skutečnost 29 973,84 tis. Kč, 17,43 %. 

Čerpání je nižší o 82,57 % o 141 989,56 tis. Kč. 

Čerpání je nižší z důvodu nečerpané dotace na vybudování FITPARKu a nedočerpané 
dotace na ZŠ a ŠJ. 
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05 – zdravotnictví a sociální oblast 

kapitálové výdaje 

UR 5 000 tis. Kč, skutečnost 281,93 tis. Kč, 5,64 %. 

Čerpání je nižší o 94,36 % o 4 718,07 tis. Kč. 

Částečné čerpání prostředků na projekt Zdravotnický a sociální dům Petříkova. 

 

06 – kultura, sport a cestovní ruch 

běžné výdaje 

UR 2 389,10 tis. Kč, skutečnost 2 057,32 tis. Kč, 86,11 %. 

Čerpání je nižší o 13,89 % o 331,78 tis. Kč z důvodu snížených výdajů na kulturní akce. 

 

07 – bezpečnost 

běžné výdaje 

UR 779,70 tis. Kč, skutečnost 1 124,06 tis. Kč, 144,17 %. 

Čerpání je vyšší o 44,17 % o 344,36 tis. Kč. 

Čerpání je vyšší z důvodu poskytnutí neinvestičního vybavení budově MP. 

 

kapitálové výdaje 

UR 25 072,50 tis. Kč, skutečnost 5 504,30 tis. Kč, 21,95 %. 

Čerpání je nižší o 78,05 %, o 19 568,20 tis. Kč z důvodu nižšího čerpání prostředků na 
projekt výstavby HZ SDH. 

 

08 – hospodá řství 

běžné výdaje 

UR 586,20 tis. Kč, skutečnost 510,91 tis. Kč, 87,16 %. 

Čerpání je nižší o 12,84 % o 75,29 tis. Kč z důvodu vyúčtování energií. 
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kapitálové výdaje 

UR 10 750,80 tis. Kč, skutečnost 1 214,35 tis. Kč, 11,30 %. 

 

Čerpání je nižší o 88,70 %, o 9 536,45 tis. Kč. 

Objekt pro sociální bydlení – Schoellerova 11, Třeboradice – vysoutěžená cena 9 500 tis. Kč, 
prozatím ve fázi projektu. 

 

09 – vnit řní správa 

běžné výdaje 

UR 23 885,50 tis. Kč, skutečnost 21 909,88 tis. Kč, 91,73 %. 

Čerpání je nižší o 8,27 % o 1 975,62 tis. Kč. 

Snížení čerpání na ostatní služby, spotřební materiál, drobný hmotný majetek, atd. 

 

kapitálové výdaje 

UR 1 680,50 tis. Kč, skutečnost 2 153,64 tis. Kč, 128,15 %. 

Čerpání je vyšší o 28,15 % o 473,14 tis. Kč z důvodu platby projektů a voleb. 

 

10 – pokladní správa 

běžné výdaje  

UR 448,70 tis. Kč, skutečnost 300,24 tis. Kč, 66,91 %. 

Čerpání je nižší o 33,09 % o 148,46 tis. Kč. 

 

 

 

Marcela Kopičková 

 






























































































































































































