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Důvodová zpráva k závěrečnému účtu za rok 2021 
Městská část Praha Čakovice v roce 2021 oproti původnímu schválenému návrhu počítající se 

schodkem 88 790 900,- Kč, hospodařila s přebytkem ve výši 32 711 690 Kč. Plnění rozpočtu 

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

fondů k 31. 12. 2021 činí 138 584 150,94 Kč. 

Městská část Praha Čakovice vykázala výsledek hospodaření před zdaněním k 31. 12. 2021 ve 

výši 3 680 679,05 Kč viz Příloha č. 5  - Přiznání k dani z příjmu za rok 2021 (řádek 10), Příloha č. 

3 - Rozvaha 2021 a Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty 2021. 

Přezkoumání hospodaření za rok 2021 provedli auditoři z MHMP ve dnech: od 25. 8. 2021 do 10. 

9. 2021 a od 21. 02. 2022 do 3. 3. 2022. Závěr auditu zní: „Na základě výsledků přezkoumání 

hospodaření městské části za rok 2021, 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“, viz Příloha č. 6 - 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 

Finanční vypořádání za rok 2021 bylo projednáno s MHMP elektronicky v březnu 2021 viz Příloha 

č. 7 – Zápis z jednání o FV 2021.  

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 137/2022 viz Příloha č. 10 - USN RMČ - 

rozdělení HV. 

Městská část má zřízený zaměstnancký fond, který je tvořen 7 % 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. 2021 zůstatek ve výši 

1 413 736,62 Kč. 

Dalším fondem Městské části je fond rezerv a rozvoje. K 31. 12. 2021 byl vykázán zůstatek 

tohoto fondu ve výši 1 462 788,18 Kč. 

Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2021 proběhla ve dnech 9. 12. 2021 – 15. 2. 2022. 

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 




















































































































































































































