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Městská část Praha – Čakovice 

náměstí 25. března 121/1, 196 00 Praha-Čakovice 

 

Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2019 
Městská část Praha Čakovice v roce 2019 oproti původnímu schválenému návrhu počítající se 

schodkem 25 000 000,- Kč, hospodařila s schodkem ve výši 125 092 413,92 Kč. Plnění rozpočtu 

příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, konečný zůstatek na účtech včetně 

fondů k 31. 12. 2019 činí 64 132 262,02 Kč. 

Městská část Praha Čakovice vykázala hospodářský výsledek po odečtu daní z příjmu ve výši -

125 092 413,92 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 2019. 

Přezkoumání hospodaření za rok 2019 provedli auditoři z MHMP ve dnech: První dílčí 

přezkoumání od 29. 10. 2019 do 15. 11. 2019 a od 24. 2. 2020 do 6. 3. 2020. Závěr auditu zní: 

„Na základě výsledků přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019, ve smyslu zákona č. 420/2004 

Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě 

chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, které již byly napraveny 

v průběhu přezkoumání hospodaření“, viz příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření. 

Finanční vypořádání za rok 2019 bylo projednáno s MHMP dne 25. 2. 2020 viz příloha č. 7 

Záznam o finančním vypořádání hospodaření za rok 2019 Městské části Praha – Čakovice ze 

dne 25. 2. 2020.  

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 135/2020 viz příloha č. 10. 

Městská část má zřízený zaměstnancký fond, který je tvořen 5 % z objemu mezd bez OON 

(ostatní osobní náklady). Z fondu se připlácí 70,- 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. 2019 zůstatek ve výši 

185055,89 Kč. 

Dalším fondem Městské části je fond rezerv a rozvoje. K 31. 12. 2019 byl vykázán zůstatek 

tohoto fondu ve výši 1 461 737,62 Kč a solidární fond se zůstatkem k 31. 12. 2019 ve výši 

100 000 Kč. 

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 proběhla ve dnech 15. 11. 2019 – 7. 2. 2019. 

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

závěr je doporučení schválit závěrečný účet bez výhrad – čekáme na vyjádření FV.   
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ČAKOVICE 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

se sídlem Nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 – Čakovice, 

FINANČNÍ ODBOR 

 

 

Tel: 283 061 423                      E-mail: zalepova@cakovice.cz 

 

 
Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor rozpočtu/Oddělení financování městských částí 
Mariánské nám. 2/2 
Praha 1 
 
 
Č.j.: MHMP 113117/2020   
 
V Praze dne 17. 2. 2020 

 
Věc: Komentář k plnění rozpočtu za rok 2019 
 
Celkové plnění výdajové části rozpočtu za rok 2019 činí 102,4 %. 
Celkové plnění příjmové části rozpočtu za rok 2019 činí 84,66 %. 
 
Za rok 2019 MČ Praha Čakovice vykazuje schodek ve výši 125 092,41 tis. Kč, který 
byl pokryt z finančních prostředků minulých let. 
 
Komentář k druhovému třídění příjmů za rok 2019 
 
Třída 1 daňové příjmy 
 
UR 11 895,5 tis. Kč, skutečnost 11 889,4 tis. Kč, 99,95 %. 
Plnění je nižší o 6,1 tis. Kč, o 0,05 %. 
 
Třída 2 nedaňové příjmy 
 
UR 519,20 tis. Kč, skutečnost 5 131,15 tis. Kč, 988,28 %. 
Plnění je vyšší o 4 611,95 tis. Kč, o 888,28 % z důvodu přijatých finančních prostředků 
na výstavbu nových domů na území MČ Čakovice a převodu mezd VHČ. 
 
Třída 3 kapitálové příjmy 
 
UR 0,00 tis. Kč, skutečnost 0,00 tis. Kč. 
 
Třída 4 přijaté dotace 
 
UR 138 482,50 tis. Kč, skutečnost 137 504,07 tis. Kč, 99,29 %. 
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Čerpání je nižší o 978,43 tis. Kč, o 0,71 % z důvodu neobdržení dotace na projekt OP 
PPR Modernizace výuky jazyků na ZŠ Dr. E. Beneše. 
 
Třída 8 financování 
 
UR 179 393,70 tis. Kč, skutečnost 125 092,41 Kč, 69,73 %. 
Plnění je nižší z důvodu nedočerpaných dotací 
 
Komentář k plnění rozpočtu za rok 2019 podle ORJ 
 
01 – rozvoj obce 
běžné výdaje 
UR 0 tis. Kč, skutečnost 527,01 tis. Kč. Čerpání z důvodu nevyužité části dotace na 
projekt OPPPR – Schoellerova 11 
 
 
 
02 – městská infrastruktura 
 
běžné výdaje 
UR 20 861,5 tis. Kč, skutečnost 16 685,96 tis. Kč, 79,98 %. 
Čerpání je nižší o 20,02 %, o 4 175,54 tis. Kč. Čerpání je nižší z důvodu úspor na 
nákupu ostatní služeb, opravách a údržbách apod. 
 
kapitálové výdaje 
UR 37 512,1 tis. Kč, skutečnost 26 820,30 tis. Kč, 71,50 %. 
Čerpání je nižší o 28,5 % o 10 691,8 tis. Kč. 
Čerpání je nižší z důvodu nedočerpaných dotací Revitalizace Husova parku, Stavební 
úpravy vstupní partie do zámeckého parku 
 
03 – doprava 
 
běžné výdaje 
UR 1 112,5 tis. Kč, skutečnost 875,14 tis. Kč, 78,66 %. 
Čerpání je nižší o 21,34 % o 237,36 tis. Kč. Čerpání je nižší z důvodu nižších výdajů 
na opravy. 
 
kapitálové výdaje 
UR 27 673 tis. Kč, skutečnost 14 456,94 tis. Kč, 52,24 %. 
Čerpání je nižší o 47,76 % o 13 216,06 tis. Kč. 
Čerpání je nižší z důvodu nedočerpaných dotací na výstavbu cyklostezek + jsme 
obdrželi na konci roku dosud nečerpané dotace na Bezmotorovou dopravu a na 
Rekonstrukci okružní křižovatky Tupolevova x Kostelecká. 
 
04 – školství, mládež a samospráva 
 
běžné výdaje 
UR 44 656,80 tis. Kč, skutečnost 38 521,17 tis. Kč, 86,26 %. 
Čerpání je nižší o 13,74 % o 6 135,63 tis. Kč. 
Nadhodnocených výdajů na média ZŠ, která v roce 2019 hradila MČ Praha-Čakovice. 
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kapitálové výdaje 
UR 115 539,9 tis. Kč, skutečnost 108 571,55 tis. Kč, 93,97 %. 
Čerpání je nižší o 6,03 % o 6 968,35 tis. Kč. 
Čerpání je nižší z důvodu nevyčerpané dotace na školský kampus. 
 
05 – zdravotnictví a sociální oblast 
 
kapitálové výdaje 
UR 3 368,90 tis. Kč, skutečnost 173,65 tis. Kč, 5,15 %. 
Čerpání je nižší o 94,85 % o 3 195,25 tis. Kč. 
Čerpání je nižší z důvodu nedočerpání dotace na Zdravotnický a sociální dům 
Petříkova – doposud je pouze projektová dokumentace. 
 
06 – kultura, sport a cestovní ruch 
 
běžné výdaje 
UR 3 407,50 tis. Kč, skutečnost 3 266,24 tis. Kč, 95,85 %. 
Čerpání je nižší o 4,15 % o 141,26 tis. Kč z důvodu nepravidelných kulturních akcí.  
 
kapitálové výdaje 
UR 0 tis. Kč, skutečnost 1 199,15 tis. Kč. 
Čerpání je vyšší o 1 199,15 tis. Kč z důvodu zahájení projektové dokumentace na 
komunitní centrum v objektu, který v minulosti sloužil jako sýpka 
 
07 – bezpečnost 
 
běžné výdaje 
UR 1 290 tis. Kč, skutečnost 1 499,97 tis. Kč, 116,28 %. 
Čerpání je vyšší o 16,28 % o 209,97 tis. Kč. 
Čerpání je vyšší z důvodu přijetí vyšší dotace na vybavení a opravy vozidel. 
 
kapitálové výdaje 
UR 35 104,90 tis. Kč, skutečnost 30 446,27 tis. Kč, 86,73 %. 
Čerpání je nižší o 13,27 %, o 4 658,63 tis. Kč z důvodu nadhodnocených výdajů na 
výstavbu nové hasičské zbrojnice. 
 
08 – hospodářství 
 
běžné výdaje 
UR 1 452,4 tis. Kč, skutečnost 1 553,73 tis. Kč, 106,98 %. 
Čerpání je vyšší 6,98 %, o 101,33 tis. Kč z důvodu nového drobného vybavení do 
Zámku Čakovice. 
 
kapitálové výdaje 
UR 3 712,60 tis. Kč, skutečnost 3 147,97 tis. Kč, 84,79 %. 
Čerpání je nižší o 15,21 %, o 564,63 tis. Kč z důvodu probíhající úpravy Zámku v 
Čakovicích.  
 
09 – vnitřní správa 
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běžné výdaje 
UR 31 709,20 tis. Kč, skutečnost 30 495,11 tis. Kč, 96,17 %. 
Čerpání je nižší o 3,83 % o 1 214,09 tis. Kč. 
Důvodem snížení je nižší čerpání na ostatní služby, spotřební materiál, drobný hmotný 
majetek apod. 
 
kapitálové výdaje 
UR 3 064,30 tis. Kč, skutečnost 1 388,36 tis. Kč, 45,31 %. 
Čerpání je nižší o 54,69 % o 1 675,94 tis. Kč z důvodu alokovaných prostředků na 
nečekané výdaje. 
 
10 – pokladní správa 
 
běžné výdaje  
UR 937,80 tis. Kč, skutečnost 863,64 tis. Kč, 92,09 %. 
Čerpání je nižší o 7,91 % o 74,16 tis. Kč. 
 

 
 

 
Radka Zalepová 
vedoucí fin. odboru 














































































































































































































