
Příloha č. 3 – Zpráva k závěrečnému účtu za rok 2013 a účetní závěrce za rok 2013 

 

Městská část Praha – Čakovice 
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 

Zpráva k závěrečnému účtu za rok 2013 a účetní závěrce za rok 2013 

Městská část Praha Čakovice v roce 2013 hospodařila s přebytkem  (zůstatek z plánovaného 

financování ve schváleném rozpočtu ) 6 703 448, 43 Kč. Zůstatek finančních prostředků na ZBÚčiní  

25 530 944,- Kč viz příloha č. 3 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové 

skladby, příloha č. 4 Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013. 

Vedlejší hospodářská činnost vykázala hospodářský výsledek po odečtu daní z příjmu ve výši 10 992 

791,57 Kč viz příloha č. 6 rozvaha, příloha č. 7  výkaz zisku a ztráty a příloha č. 5  Přiznání k dani 

z příjmu VHČ za rok 2013. 

Přezkoumání hospodaření za rok 2013 provedli auditoři z MHMP ve dnech: První dílčí přezkoumání 

od 7.10.2013 do 25.10.2013 a od 3.3.2014 do 14. 3. 2014. Závěr auditu zní: „Na základě výsledků 

přezkoumání hospodaření městské části za rok 2013, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména 

ustanovení § 2 a 3) lze konstatovat, že nebyly  zjištěny chyby a nedostatky závažného charakteru“. 

Závěr zprávy je uveden viz příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Finanční vypořádání za rok 2013 bylo projednáno s MHMP dne 28.2. 2014 viz příloha č. 13 Záznam o 

finančním vypořádání hospodaření za rok 2013 Městské části Praha – Čakovice ze dne 28.2. 2014.  

Příspěvkové organizace MČ Praha Čakovice, tj. MŠ Čakovice I, MŠ Čakovice II, MŠ Čakovice III a ZŠ Dr. 

E. Beneše, hospodařily se ziskem, který si na základě žádostí chtějí rozdělit  do fondu odměn a fondu 

rezervního . Pro zastupitelstvo bude přiložena tabulka po schválení radou dne 28.4.2014, příloha č. 

12. 

Městská část má zřízen zaměstnancký fond, který je tvořen 3 % z objemu mezd bez OON (ostatní 

osobní náklady). Z fondu se připlácí 20,- 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. 2013 zůstatek ve výši 269 344,15 Kč. 

Dalším fondem Městské části je fond rezerv a rozvoje. K 31. 12. 2013 byl vykázán zůstatek tohoto 

fondu ve výši 1 458 538,34 Kč. 

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013 proběhla ve dnech 27.11.2013 – 18.2.2014, příloha č. 

10. 

Závěrečný účet a účetní závěrka byly projednány finančním výborem zastupitelstva MČ dne 

19.5.2014 s doporučením schválit závěrečný účet MČ bez výhrad.   



Příloha č. 4 
 

 
 
Tlf:  283 061 423,  283 061 420       Fax: 283 933 497     IČ:  00231291 E-mail:   financni.mc@cakovice.cz 

 
  
 
Magistrát hl. m. Prahy 
Odbor rozpočtu a účetnictví 
Mariánské nám. 1 
Praha 1 
 
 
Čj.: Fin                                                                                   V Praze dne 25.2.2014 
 
 
 
Věc: Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013   
 
 
     Celkové plnění výdajové části rozpočtu za rok 2013 činí  78,52 %. 
     Celkové plnění příjmové části rozpočtu za rok 2013 činí  101,14 %. 

 
 
     Za rok 2013 MČ Praha Čakovice vykazuje přebytek ve výši 6 703,45 tis. Kč. 
    Přebytek  je způsoben tím, že některé investiční byly provedeny levněji a některé se 
nerealizovaly, nebo jsou přesunuty do roku 2014. 
 
Komentář k druhovému třídění příjmů za rok 2013.  
 
 Třída 1 daňové příjmy 
 
UR 9 240,00 tis. Kč, skutečnost 9 812,97 tis. Kč, 106,73 % 
plnění vyšší o 572,97 tis. Kč, o 6,73 % z důvodu vyššího příjmu daně z nemovitosti. 
 
 

Třída  2 nedaňové příjmy 
 
UR 711,00 tis. Kč, skutečnost 839,68 tis. Kč, 118,10  % 
plnění vyšší  o 128,68 tis. Kč, o 18,10 %   vyšší výběr z vlastní činnosti 
  

Třída  3 kapitálové příjmy 
 
UR 4 300,00 tis. Kč, skutečnost 4 300,00 tis. Kč, 100,00  % 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ČAKOVICE 
   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČASTI 

               se sídlem náměstí 25. března 121, 196 00 Praha 9-Čakovice 
 

        FINANČNÍ ODBOR  
 



přijetí daru 
  
Třída 4 přijaté dotace 
 
UR 47 503,10 tis. Kč, skutečnost 47 503,14 tis. Kč, 100  % 
 

Třída  8 financování 

UR 9 247,80 tis. Kč, skutečnost - 6 703,45 tis. Kč  

Bude zapojeno na financování investičních akcí v roce 2014. 
                                                                                     
  
Věc: Komentář k plnění rozpočtu za rok 2013 podle ORJ 
 
 
02 – městská infrastruktura 
 
běžné výdaje 
     UR 12 338,60 tis. Kč, skutečnost 12 006,26 tis. Kč, 97,31 % 
     čerpání nižší o 2,69 %, o 332,34 tis. Kč 
     Nižší čerpání je způsobeno přesunutím opravy břehu rybníka na rok 2014 
      
kapitálové výdaje 
     UR 193,50 tis. Kč, skutečnost 678,37 tis. Kč, 350,58 % 
     čerpání vyšší o 250,58 %, o 484,87 Kč 
     Provedeny rekonstrukce chodníků a parkoviště u mateřské školky v Třeboradicích 
       
 03 - doprava 
 
běžné výdaje 
     UR 870,00 tis. Kč, skutečnost 532,12 tis. Kč, 61,16 % 
     čerpání nižší o 38,84 %, o 337,88 tis. Kč 
     nižší čerpání způsobeno menší spotřebou materiálu a údržby v zimních měsících 
 
      kapitálové výdaje 
     UR 6 890 tis. Kč, skutečnost 21,3 tis. Kč, 0,31 %  
     Počítá se s úpravou dopravního hřiště a investiční výstavbou zpomalovacích pruhů, nových 
chodníků ap. přesunuto na rok 2014  
 
04 – školství, mládež a samospráva 
 
běžné výdaje 
     UR 15 309,20 tis. Kč, skutečnost 15 125,72 tis. Kč, 98,80 %  
     čerpání nižší o 1,20 %, o 183,48 tis. Kč 
      
 
kapitálové výdaje 
     UR 4 110,80 tis. Kč, skutečnost 4 134,67 tis. Kč, 100,58 % 
     čerpání vyšší o 0,58 %, o 23,87 tis. Kč 



06 – kultura, sport a cestovní ruch 
 
běžné výdaje 
     UR 3 246,30 tis. Kč, skutečnost 2 689,29 tis. Kč, 82,84 %  
     čerpání nižší o 17,16 %, o 557,01 tis. Kč 
Čerpání je nižší z důvodu nedočerpání převedených prostředků z VHP na sport. 
 
  
07 – bezpečnost 
 
běžné výdaje  
     UR 730,80 tis. Kč, skutečnost 746,13 tis. Kč, 102,10 % 
     čerpání vyšší o  2,10 %, o 15,33 tis. Kč 
     Vyšší o zaplacené pojištění osob na rok 2014 
 
  
08 – hospodářství 
 
běžné výdaje 
     UR 906,00 tis. Kč, skutečnost 125,40  tis. Kč, 13,84 % 
     nižší o  86,16 %, o 780,60 tis. Kč 
     čerpání na opravy a údržbu jsou navýšeny na případné neočekávané havárie, které v roce 
2014 nabyly.  
 
 kapitálové výdaje 
     UR 1337,80 tis. Kč, skutečnost 1 336,65 tis. Kč, 99,91 % 
     čerpání nižší o  0,09 %, o 1,15 tis. Kč 
     Dokončené investice. 
 
 
09 – vnitřní správa 
 
běžné výdaje 
     UR 17 935,90 tis. Kč, skutečnost 17543,58 tis. Kč, 97,81 % 
     čerpání nižší o 2,19 % o 392,32 tis. Kč 
 snížené čerpání na ostatní služby, spotřební materiál atd.. 
 
kapitálové výdaje 
     UR 7 073,00 tis. Kč, skutečnost 802,20 tis. Kč, 11,34 % 
     čerpání nižší o 88,66 % o 6 270,80 tis. Kč  
S touto částkou se počítalo na projekty a menší investice –bude použito v roce 2014.      
 
   
10 – pokladní správa 
 
běžné výdaje  
     UR 60 tis. Kč, skutečnost 10,65 tis. Kč, 17,75 % 
     čerpání nižší o 82,25 % o 49,35 tis. Kč 

                                                                                                                Marcela Kopičková 
                                                                                                             vedoucí fin. odboru 
























