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1. KOMENTÁŘ K ROZPOČTL'

Závěrečný účet o hospodaření MČ Praha 8 - báblice je zpracován v souladu s účetními výkazy pro hodnocení

plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2021.

Hospodaření městské části probíhalo v roce 2021 dle schváleného rozpočtu na rok 2021 (schválen na 14. zasedání

ZMČ 21.12.2020 pod číslem usnesení 139/20/ZMČ).

Vprůběhu roku 2021 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena

rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části.

 

rozvoie) a to z důvodu:

]. navýšení vlastních příjmů:

+ 50.000,- Kč příspěvek firmy Kolektory a.s. dle smlouvy o spolupráci s číslem jednacím (ČJ) 081/2020

+ 550.000,- Kč příjmy ze záborů veřejného prostranství

+ 16.700,- Kč příjmy z pojistných plnění

+ 100.000,- Kč příjem ze smlouvy č. 095/2021

+ 689.600,- Kč příjem ze smluv o spolupráci č. 100/2018 a 062/2021

+ 34.542.000,- K6 převodem z Fondu rezerv a rozvoje

2. navýšení neinvestičních dotací:

+ 360.000,- K6 dotace — operační program Praha _ pól růstu pro ZŠ

+ 1 1.400,- K6 dotace mistni knihovny na nákup knih

+ 488.800,- Kč dotace v rámci programu OPZ — EU — Sociální pracovník pro MČ Dáblice a D. Chabry

+ 225.000,- Kč dotace pro jednotku dobrovolných hasičů na opravy vozidel, školení, vybavení jednotky

+1 .256.900,- Kč výnos daně z příjmu za rok 2020

+ 719.000,- Kč příjmy z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

za 12/2020 — 1 1/2021

+2.493.000,- K6 dotace na posilem’ mzdových výdajů ve školství, včetně dotace na Šablony pro ZŠ

+ 344.000,—Kč inflační výnos ze skládky

+ 82.000,- Kč dotace na volby 2021

3. navýšení investičních dotací:

+ 17.000.000,- Kč investiční dotace na akci „Výstavba bytového domu Akcíz II..“ č. akce 80840

+ 8.000.000,- Kč na investiční akci „Rekonstrukce lékárna, ordinace, soc. služby“ č. akce 80777

+ 680.400,- Kč na investiční akci „Výstavba odborné učebny ZŠ — program OPPPR“

4. převody ostatní nenavyšujícífaktický příjem 2021:

+ 1.997.300,- K6 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z let min. — investiční dotace MHMP na akci

„Přístupové cesty ke hvězdárně“, č. akce 80206

+ 17.410.000,- Kč ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z let min. — investiční dotace MHMP na akci

„Rekonstrukce lékárna, ordinace, soc. služby“, č. akce 80777

+10.339.900,- Kč ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 2 let min. — investiční dotace MHMP na akci

„Výstavba bytového domu Akcíz 11.“, 6. akce 80840

+ 886.800,- Kč ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z let min.— investiční dotace MHMP na akci

„Odhlučnění sportovního areálu SK Dáblice.“, č. akce 80931

+13.942.900,- Kč ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z let min.— investiční dotace MHMP na akci

„Stavební a venkovní úpravy ZŠ — lV. etapa“, č. akce 80954

+ 139.700,- Kč ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z let min.— investiční dotace MHMP na akci

„MŠ Kučerové — výměna kotle a stavební práce.“, č. akce 80855

+ 1.158.000,- Kč ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z let min.— investiční dotace MHMP na akci

„Rekonstrukce služebny MR“, 6. akce 81129

 



+ 2.057.500,- Kč ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z let min. — neinvestiční dotace MHMP na

akci „Výsadba stromů a alejí“

+ 446.400,- Kč ponechání nevyčerpaných účelových prostředků 2 let min.— neinvestiční dotace MHMP na akci

„Covid 19.“

+ 377.900,— Kč ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z let min. — neinvestiční dotace MHMP na

akci „EU — opz Sociální pracovník pro MČ Ěáblice a MČ Dolní Chabry“

4. převody ostatní navyšujt'cífaktický příjem 2021:

+ MOD,-Kč převod z finančního vypořádání za rok 2020 s MHMP

 

rozvoie na investiční údaje)

a to z důvodu:

I. změny v oblasti rozpočtových neinvestičních výdajů:

+ 150.000,- Kč na zajištění výdajů spojených s oslavami akce „Zažít Úáblice jinak“, prostředky plynuly ze smlouvy o

spolupráci s firmou Kolektory a.s. (50.000,— Kč) a z daru (100.000,- Kč) a byly řádně vyúčtovány

+ 360.000,- Kč zvýšení výdajů plynoucí z operačního programu OPPPR pro ZŠ — budování učebny fyziky a chemie

+225.000,- Kč zvýšení výdajů v oblasti poskytování neinvestičních příspěvků a náhrad (dotace pro jednotku

dobrovolných hasičů - na opravy vozidel, vybavení jednotky)

+ 82.000,- Kč pro zvýšení výdajů pro volby 2021

+16.700,- Kč na zvýšení výdajů v položce opravy autobusových zastávek

+50.000,- Kč na pokrytí výdajů spojených s dopravní studií

+488.800,- Kč pro výdaje — program OPZ - Sociální pracovník

Ostatní úpravy rozmčtu: ponechání možnost čerpání nevyčerpané dotace 2 let minulých u běžných výdajů:

+ 377.900,- Kč pro výdaje— program OPZ aktivní politika zaměstnanosti (sociální pracovník), 2.057.500,- Kč pro akci

Výsadba stromořadí a parky, 446.400,- Kč pro výdaje v souvislosti s Covid 19.

2. změny v oblasti rozpočtovaných neinvestičních transferů příspěvkovým organizacím a rowočtovoných převodů

vlastnimfondům:

+2.493.000,- Kč (dotace na posílení mzdových výdajů ve školství)

3. převody ostatní navyšujíct'faktický výdej 2021 :

+ 3.600,—Kč převod z finančního vypořádání za rok 2020 s MHMP

4. změny v oblasti rozpočtové nespecifikované rezervy:

celkem výše rezervy k 31.12.2021 byla ve výši 6.434.200,-Kč

Příjmy rezeggg tvořin výši 4.925.800,- Kč z převážné části záměnou zdrojů krytí z příjmů z dotaci:

11.400,- Kč (záměna zdrojů krytí u dotace na nákup knih do knihovny), 160.300,- Kč - převod vlastních

rozpočtovaných prostředků z kapitoly 7 — Bezpečnost do rezervy 2021, 300. 000,- Kč z akce ZŠ— stavební práce po

obdržení dotace, 443.200,- Kč vlastní prostředky na výdaje spojené s Covid 19 po obdržení dotace a 500. 000,- Kč —

převod vlastních rozpočtovaných prostředků z akce Výsadba stromořadí a alejí po obdržení dotace navýšila

nespecifickou rezervu 2021. Příjem rezervy byl také ve výši 1.256.900,— Kč výnos daně z příjmu právnických osob za

2020, 719.000,- Kč (záměna zdrojů krytí u příjmu zvýnosu výherních hracích automatů), navýšení rezervy o

344.000,- Kč z inflačního výnosu ze skládky 2020, doplatek vyplývající z finančního vypořádání za rok 2020 ve výši

1.400,- Kč, zvýšení rezervy o příjmy ze záborů veřejného prostranství ve výši 550.000,— Kč, zvýšení rezervy o

639.600,- Kč z příjmů ze smluv o spolupráci č. 62/21 a 100/2018.

 



čerpáno z ní bylo l.226.200,- Kč na akce:

navýšení výdajů pro Veřejnou sbírku pro Korycany dle usnesení č. 803/21/RMČ 0 20.000,- Kč, na navýšení položky

oprav autobusových zastávek 0 30.000,- Kč, 3.600,- Kč vratka při finančním vypořádání za rok 2020, navýšení výdajů

pro opravy v kapitole Městské infrastruktury o 105.000,- Kč a pro prostředky pro dešťové nádrže o 20.000,- Kč, na

finanční příspěvky pro převod daně z příjmu PO za hl. činností roku 2020 bylo z rezervy čerpáno 209.200,- Kč, na

participativní rozpočet v běžných výdajích bylo vyčleněno 200.000,- Kč, na poplatky a daně z důvodu zvýšení

správních poplatků čerpáno 15.000,- Kč, pro nákup oděvu pro člena SDH na reprezentaci při závodech bylo z rezervy

čerpáno 18.400,— Kč, pro zajištění prostředků na opravy přijatého vozu JSDH bylo vyčleněno 40.000,- Kč.

Z investičních výdajů se zrezervy čerpalo na nákup dopravních radarů v hodnotě 350.000,- Kč, výstavbu

kontejnerových stání ve výši 85.000,- Kč, na dofinancování výměny kotlů vMŠ 30.000,- Kč, na participativní

(investiční) rozpočet bylo čerpáno 100.000,- Kč.

5. změny v oblasti rozpočtových kapitálových výdajů:

— z dotací: navýšení o 8.000.000,- Kč akci „Rekonstrukce lékárna, ordinace, soc. služby“ z dotace MHMP, navýšení

výdajů pro ZŠ o 680.400,— Kč z programu OPPPR na výstavbu odborné učebny, navýšení o 17.000.000,- Kč na akci

„Výstavba bytového domu Akcíz II.“

- z převodu z Fondu rezerv a rozvoie: navýšení o 10.000.000,- Kč pro pokrytí výdajů na akci „Výstavba bytového

domu Akcíz II.“ a navýšení o 24.542.000,- Kč pro pokrytí výdajů na nákup pozemků.

- statní úpravy rozmčtu: ponechání možnosti čerpání nevyčerpaných dotací 2 let minulých: ve výši 17.410.000,- Kč

na akci „Rekonstrukce lékárna, ordinace, soc. služby“, nevyčerpané investiční dotace ve výši 1.997.300,- Kč na akci

„Přístupové cesty ke hvězdámě“, 10.339.900,- Kč na akci „Výstavba bytového domu Akcíz II.“. Ponechání možnosti

čerpání investiční dotace z předchozích let v celkové výši 886.800,- Kč na akci „Odhlučnění sportovního areálu SK

Dáblice, na akci „Rekonstrukci služebny MP“ dotace ve výši 1.158.000,- Kč, „Stavební práce a výměny kotlů v MŠ“

přesunuto 139.700,- Kč a pro „Stavební a venkovní úpravy ZŠ“ ponecháno 13.942.900,- Kč.

Rozpočet městské části byl navržen jako schodkový. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 41.342.600,- Kč,

běžné výdaje ve výši 35.806.500,— Kč a investiční výdaje ve výši 12.536.100,- Kč. Na základě příjmu investičních i

neinvestičních dotací z MHMP, schválené možnosti využít nevyčerpané dotace z předchozích let (48.756.400,- Kč),

úspor v běžných výdajích, nevyčerpaných rozpočtovaných výdajů na investiční akce, díky prioritnímu čerpání

investiční dotací z let minulých a z důvodu převedení konečného zůstatku na běžném účtu do fondu rezerv z roku

2019 až v roce 2021 (v 2020 nebyla závěrka hl. m. Prahy schválena v terminu) skončilo hospodaření MČ ( rozdíl

příjmů a výdajů) se schodkem ve výši 12.916.048.32 Kč, který byl kryt prostředky z Fondu rezerv a rozvoje.

Daňové příjmy byly splněny na 109 %, resp. 100% proti schválenému í upravenému rozpočtu, nedaňové příjmy pak

na l47,48% proti schválenému a na 1 10,46% proti upravenému rozpočtu. Dotační vztahy s MHMP proti schválenému

rozpočtu se pohybovaly na 1 18%, proti upravenému na 100%. Běžné výdaje včetně převodů mezi vlastními účty byly

vyčerpány z 256% oproti schválenému rozpočtu a z 123% proti upravenému rozpočtu. Po konsolidaci vlastních

převodů pak z 92 % proti schválenému rozpočtu a z 72% proti upravenému rozpočtu v běžných výdajích. Kapitálové

výdaje byly vyčerpány z 436% oproti schválenému rozpočtu a z 46% proti upravenému rozpočtu. V rámci finančního

vypořádání za rok 2021 MČ Praha — Dáblice žádá o možnost čerpat nevyužité prostředky z dotačních vztahů ve výši

43.250.100,— Kč, které se nevyčerpaly hlavně zdůvodů časové náročnosti při získání stavebního povolení u

jednotlivých akcí.

Nevyčerpaná finanční rezerva rozpočtu skončila ve výši 6.434.200 Kč.

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU v OBLASTI PŘÍJMÚ

Celkové příjmy dosáhly za rok 2021, včetně všech dotací, převodů z vlastních rezervních fondů, převodů z vlastních

fondů hospodářské činnosti, rozpočtových účtů a přijatých transferů od obcí, výše 145.200.648,66 Kč. Upravené

rozpočtové příjmy tak byly splněny na 127,87 %. Daňové příjmy byly splněny z 100 % (6.295163,60 Kč), nedaňové

příjmy 110 % (3.768532,88 Kč), příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města Prahy, převodů
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mezi fondy 130,11 % (135.136.952,18 Kč) proti upravenému rozpočtu. V případě přijatých transferů bez převodů

mezi účty MČ se pak jedná o 181% plnění v příjmech proti schválenému rozpočtu a o 100% plnění v případě

upraveného rozpočtu.

Tabulka č. 1

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ MČ PRAHA DÁBLICE ZA ROK 2021

POLOŽKA TEXT

1341 poplatek ze psů

1342 poplatek z pobytu

poplatek za užívání veřejného

1343 prostranství

1 361 správní poplatky

151 ] daň z nemovitosti

DANOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu

l)

21 l l příjmy z poskytování služeb

2141 úroky

2212 přijaté sankční platby

2229 ostatní přijaté vratky transferů

2321 dary

2322 přijaté pojistné náhrady

2324 příspěvky a náhrady

2328 neidentiňkované příjmy

2329 ostatní příjmy

splátky půjčených prostředků od

2460 obyvatelstva

NEDAŘOVÉ PŘÍJMY (součet za

třídu 2)

4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí

4131 převody z vl. fondů hospod. činnosti

4133 převody z vlastních rezervních fondů

4134 převody z rozpočtových fondů

4137 převody mezi MHMP a MC

4139 Ostatní převody z vlastních fondů

4251 investiční přijaté transfery

PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za

třídu 4)

PŘÍJMY CELKEM

PŘÍJMY CELKEM PO

KONSOLIDACI

 

   

    

   

  

45 942 600,00_145 200=648$66

„ „0,00_ „mm
(položky 4133,4134,4139 což jsou převody mezi účty

MČ)

 

PROCENTO

SkutJRS SkutJRU

101,95%

88,20%

695,73%

140,90%

99,27%

I09,94%

2001 „75%

89,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

131 ,77%

0,00%

147.48%

100,00%

0,00%

963,55%

0.00%

1 18,1 1%

69,81%

0,00%

SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PLNĚNÍ

ROZPOČET ROZPOČET 2021

90 000,00 91 756,50

6 000,00 5 292,00

100 000,00 695 732,00

30 000,00 4227000,

5 500 000,00 5A601 $0

5 726 000,00 - 6295163,60

8 000,00 .1150 140.00

200 000,00 118 795.4]

0,00 218: 994,90

0,00 32 930,00

0,00 105 000,00

0,00 (| 103310

0,00 010301750

0,00 0,00

2 347 300,00 3 093 149,00

0,00

2 555 300,00

40 000,00

0,00 44759920

4 000 000,00 3;; 554.2600 ;

300 000,00 {0619688

33 021 300,00 39-001 582,08

300 000,00 000440100

0,00 256191482?2

i. .. l-

37 661 300,00 1315 136 952518 358,82%

316,05%

181,00%

101 ,95%

88,20%

1 07,04°/c

140,90%

99,27%

100,31%

2001,75"/¢

89,40%

0,00%

0,00%

0,00%

lO7,44°/c

0.00%

0,00%

1 00,20%

0,00%

”0,46%

1 00,00%

0,00%

100,00%

0.00%

1 00,00°/c

69,8 1%

1 00,00%

130,11%

127,87%

100,56%



Daňové příjmy zahrnují:

Poplatek ze psů

Skutečný výnos poplatku byl za rok 2021 ve výši 122.242,- Kč. Z tohoto výnosu se dle Statutu 0 hl. městě Praze

odvádí 25 % (3.560,50 Kč) do rozpočtu hl. města Prahy. K 31. 12. 2021 byla odvedena částka 30.485,50 Kč, proto při

finančním vypořádání za rok 2021 vznikl Městské části Dáblice závazek vůči MHMP v oblasti tohoto příspěvku ve

výši 75,- Kč, který bude zaslán na účet hl. m. Prahy v červnu 2022.

Počet registrovaných držitelů psů bylo k 31. 12. 2021 celkem 368, (408 držitelů za rok 2020, 403 držitelů za rok 2019,

413 držitelů za rok 2018, 364 držitelů za rok 2017, 366 držitelů za rok 2016, 374 držitelů za rok 2015, 379 držitelů za

rok 2014, 375 držitelů za rok 2013, 370 držitelů za rok 2012, 415 držitelů za rok 2011, 608 držitelů za 2010). K 31.

12. 2021 činily celkem nedoplatky 2.950,— Kč, MČ se podařilo vybrat téměř 100% poplatků od držitelů psů, i přes

opatření Vlády ČR týkající se omezení pohybu osob v souvislosti se šířením Covid-19. (V případě, že držitel nezaplatí

poplatek do lhůty splatnosti, správce poplatku zasílá upomínku, následuje platový výměr s navýšením poplatku až na

trojnásobnou výši a finanční exekuce — v roce 2021 byly tyto sankce prominuty do 31.8.2021 usnesením RMČ).

Zrušené místní poplatky - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a Poplatek z ubytovací kapacity

Tyto poplatky byly k 1.1.2020 zrušeny a nahrazeny tzv. místním poplatkem zpobytu, který zahrnuje poplatky

z ubytování souhrnně, a z tohoto nového poplatku z pobytu se od 1.1.2020 odvádí 25% do rozpočtu hl. města Prahy

čtvrtletně.

Poplatek z pobytu

Tento poplatek je vybírán od 1.1.2020 v zařízeních, které jsou zkolaudovány jako ubytovací zařízení a slouží

k přechodnému ubytování za úplatu. Nahrazuje poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek zubytovací

kapacity.

Skutečný výnos těchto poplatků byl za rok 2021 ve výši 7.056,-l(č. Z tohoto výnosu se dle Statutu o hl. městě Praze

odvádí 25 % (1.764,- Kč) do rozpočtu hl. města Prahy. K 31. 12. 2021 byla odvedena celá částka 1.764,- Kč, proto při

finančním vypořádání za rok 2021 nevznikl Městské části Dáblice závazek vůči MHMP v oblasti tohoto příspěvku.

Plátci tohoto poplatku potvrzují měsíčními výkazy účel pobytu, kdy převládají služební cesty nad rekreačním

pobytem.

O vyúčtování odvodů poplatku ze psů a poplatkem z pobytu, popř. přehled dalších poplatků viz tabulka č. 2:

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2021

 

 

 

Skutečnost Předpis Odvodono Zbývá k odvodu Celkové

výnosu za odvodu MHMP do při finančním příjmy 2

Druh poplatku rok 2021 MHMP 31.12.2021 vyrovnání poplatků

poplatek ze psů (pol 1341) 122 242,00 30 560,50 30 485,50 75,00 91 756.50

25% odvod

poplatek z pobytu (od roku 2020) 7 056,00 1 764,00 1 764,00 0,00 5 292,00

25% odvod (pol 1342)

poplatek za užívání veřejného 695 732,00 0,00 0,00 0,00 695 732,00

prostranství (pol 1343)

Celkem 825 030,00 32 324,50 32 249,50 75,00 792 780,50   
 



Poplatek za užívání veřejného prostranství

Výnos z tohoto poplatku za rok 2021 činil 695.732,- Kč. Tento poplatek zahrnuje většinou platby za výkopové práce a

umístění stavebního zařízení, následují skládky materiálu u rodinných domů, prodej vánočních stromků apod.

Poplatníkem je každý občan, který využije veřejné prostranství pro osobní účel a je jeho povinnost nahlásit a uhradit

poplatek min 2 dny před zahájením samotného záboru na ÚMČ. Velkou měrou přispěla firma Ekvator-RN s.r.o.

(395.550,- Kč) — stavební práce v okoli ulice Květnová, firma SEG s.r.o. (148.050,- Kč) — výkopové práce pro kabely

PRE a firma Suptel a.s. (87.200,- Kč) — výkopové práce pro optické kabely.

Správní poplatky

Do těchto poplatků patří poplatky za veškerá správní řízení a úkony. Jejich výběr je závislý na počtu zpoplatňovaných

správních úkolů a na výši sazeb za jejich provedení (podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění

pozdějších předpisů). Poplatky za rok 2021 zahrnovaly poplatky z úkonů za ověřování, evidenci trvalého pobytu,

výpisů 2 Czech Pointu, rybářské poplatky, poplatky z oblasti životního prostředí. Meziroční pokles příjmu ze

správních poplatků se od roku 2020 pozastavil. Nárůst oproti předchozím letům je v příjmech ze správních poplatků

za ověřování a za poplatky z Czech pointu. Obyvatelé využívají více než dříve služeb ÚMČ (souvisí s blízkostí Pošty).

Oproti předchozím letům MČ již nevybírá správní poplatek z výherních hracích přístrojů, výnosy z těchto správních

poplatkůjsou nulové, a to vzhledem k vyhlášené nulové toleranci hazardu na území MČ Praha Ěáblice.

Pozn. RMČ Praha — Ěáblice využila v roce 2013 svých pravomocí ohledněpřipomínkování nové obecně

závazné vyhlášky a usnesením č. 287/13/RMČ ze dne 29. 5. 2013 byla odsouhlasena nulová tolerance

hazardu v MČ Ěáblice, najehož základě došlo ke změně v obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy 0 místech a

časech, kdejsou povoleny tyto činnosti. Hlavní město Praha s účinností od 4. 10. 2013 vydala OZV č.

10/2013, která zrušila OZV 18/201 ] Sb. hl. m. Prahy. Touto OZVse stanoví místa a čas, na kterých lze

provozovat loterie ajiné podobné hry dle zákona č. 202/1990 ve znění PP. Na území MČ Praha — Dáblice se

tak tyto loterie ajiné podobné hryjižprovozovat nesmí.

Stejně tak probíhalo řízení o zrušení výherních loterních terminálů na našem území. Tento typ loterie

povoluje nezávisle na MČsamotné ministerstvofinancí ajejípovoleníprofirmu Merkur Casino a.s. bylo

zrušena 22. 7. 2014 Rozhodnutím ministerstvafinancí, proti kterémufirmapodala odvolání a následně

rozklad. Toto řízeníje ukončena, v reálné praxi na území MČ Praha — Dáblicejiž nejsou v provozu žádné

loterijní terminály, am“ výherní hrací přístroje.

Přehled o správních poplatcích za rok 2021 ukazuje tabulka č. 3

Správní poplatky - přehled příjmů za 2021

 

 

 

  

NÁZEV 1-1212021

poplatek z overování 16 890.00

poplatek z EO 5 000.00

poplatek 2 Czech Pointu 13 180.00

poplatek ZP + rybářský 7 200.00

poplatek z knihovny 0.00

mezlsoučet 42 270,00

latek za VHP 0,00

celkem správní poplatky 42 270,00  
 

Daň z nemovitosti

Podle zákona o dani z nemovitostí se jedná o 100% inkaso daně skutečně vybrané za nemovitosti na území městské

části. Podstatná část této daně přichází na městskou část až v průběhu II. pololetí, což je dáno splatností této daně.

V roce 2021 skutečný příjem z daně z nemovitosti činil 5.460.113,10 Kč (rozpočtovaná výše byla 5.500.000,— Kč a
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splněna byla na 99,27%). Od roku 2020 byl rozpočet i skutečnost navýšen o cca 2,5 mil. Kč zdůvodu změny

koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na základě usnesení č.62/19/ZMČ ze dne 19.6.2019.

Nedaňove' příjmy zahrnují:

Příjmy z poskytování služeb v knihovně a z činnosti jednotlivých komisí

Výše příjmů za poskytování služeb v knihovně za rok 2021 dosáhla 98,50%, což činilo 7.880,- Kč. Místní knihovna je

otevřena 3x týdně, tj. 15 hodin týdně.

Od roku 2020 byl také zaveden jiný pohled na příspěvky od obyvatel v rámci programů sociální a kulturní komise, či

u akcí MČ. Veškeré příspěvky (za účast na kurzech, za akce MČ kulturního rázu či příspěvky seniorů u výletů) budou

účetně zaznamenány v příjmech za poskytování služeb. V minulých letech tyto příspěvky snižovaly přímo výdajovou

stránku MČ na tyto akce. U kulturní komise činily příjmy 4.000,- Kč, u sociální komise pak 21.700,- Kč, zakcí

městské části byl příjem ve výši 126.560,— Kč. Změna v pohledu na příspěvky byly zavedeny až v průběhu roku na

doporučení auditorské skupiny. Nižší příjmy za poskytování těchto služeb byly dány zejména opatřeními v souvislosti

se šířením Covid 19 v roce 2021.

Příjmy z úroků

Již od roku 2012 MČ Praha — Ěáblice zhodnocuje volné finanční prostředky na účtech Městské části Praha — Ěáblice.

Na základě bezplatného průzkumu firmou Fincentrum byla pro zhodnocování volných prostředků vybrána banka J&T,

na rozdíl od předchozích období, kdy městská část spolupracovala s bankou PPF. Za období 2013 — 2015 na účtech

městské části přibylo celkem na úrokách 1.438.020,36 Kč, následně došlo k razantnímu poklesu úrokových sazeb a

také k ukončování termínovaných vkladů samotnými bankami. Tento pokles a dostatek prostředků v bankách byl

hlavním důvodem neochoty jednotlivých bankovních institucí zhodnocovat větší objemy prostředků. Zhodnocování

prostředků MČ bylo tedy velmi obtížné a od roku 2017-2019 nebyly finanční prostředky městské části touto formou

zhodnocovány.

V roce 2019 vzhledem k mírnému nárůstu úrokových sazeb byly schváleny ZMČ dva termínované vklady, půlroční a

roční v celkové výši 45.000.000,- Kč. Úrokové příjmy tak ovlivnily rozpočet roku 2020, kdy z těchto termínovaných

vkladů přibylo celkem 683.400,45 Kč na úrokách. Celkový příjem zúroků za rok 2020 činil 1.021.050,41 Kč a

navýšil z velké části nespecifickou rezervu roku 2020.

V roce 2021 se díky poklesu úrokových sazeb ČNB finanční prostředky prostřednictvím termínovaných vkladů

nezhodnocovaly. Výše z úroků z 'žných účtů vedených u PPF, dosáhla v roce 2021 178.795,47 Kč (89% plnění

rozpočtu 2021).

Příjmy ze sankčních plateb

Celková výše sankčních plateb za rok 2021 dosáhla výše 88.994,- Kč, jedná se převážně o příjmy za sankce uložené

za přestupková řízení obyvatel. V roce 2021 se MČ a externí právní službě dařilo uložené sankce vybírat na základě

příkazů či exekuci (21.000,- Kč). Podstatnou část těchto příjmů v roce 2021 byla pokuta uložená firmě Builder

Constructions s.r.o. ve výši 67 994,90 Kč za nedodržení termínů daných smlouvou č. 067/2020.

Příjmy z přijatých peněžních darů

Celková výše dosáhla v roce 2021 105.000,- Kč. Dar dle usnesení č. 774/21/RMČ ve výši 100.000,- Kč byl využit pro

akci Zažít město jinak.

Příjmy z přijatých pojistných náhrad - v2021 byla výše pojistných náhrad 17.942,- Kč, ztoho 16.707,- Kč za

poškozenou autobusovou zastávku K Letňanům a 1.235,- Kč za poškozené sklo u vozu MČ.

Přijaté příspěvky a náhrady

Celková výše dosáhla 115.566,51 Kč, obsahuje především vratky přeplatků a nedoplatků za elektrickou energii,

přeplatky za ostatní energie za uplynulá období (rok 2020-2021) v rámci ročního vyúčtování. Podstatnou část tvoří

náhrada služeb od firmy Builder Constructions s.r.o. v rámci Dohody o vzájemném započtení pohledávek ve výši

109.566,51 Kč.

Splátky půjček od obyvatelstva — v 2021 bylo splaceno celkem 200,- Kč.

 



Ostatní příjmy

Dosáhly v roce 2021 výše 3.089.350,- Kč. Příjmy se týkají zejména plnění vyplývajících ze smluv o spolupráci, jedná

se 0 příspěvky firmy Kolektory, a.s. na úhradu výdajů spojených 5 akcí „Zažít Ěáblice jinak“ ve výši 50.000,- Kč,

příjem na základě smlouvy č. 62/2021 Bydlení Dáblická ve výši 379.550,- Kč, na základě smlouvy č. 103/2020

bydlení U Prefy ve výši 354.900,- Kč, na základě smlouvy č. 015/2019 M Ěáblická ve výši l.992.400,- Kč a od Areál

Ěáblice pak příjem ve výši 310.000,— Kč.

Ostatní přijaté transfery

V rámci vypořádání dotace mezi MHMP a ZŠ týkající se primární prevence za rok 2021 bylo MČ příspěvkovou

organizací vráceno 32.900,- Kč zposkytnutého transferu za rok 2020-2021, tuto částku bude MČ vracet MHMP

v roce 2022 v rámci finančního vyúčtování.

Finanční vypořádání městské části se státním rozpočtem a rozpočtem hl. města Prahy za 2020

Tato vratka za 2020 činila 48.360.641,92 Kč a jednalo se zejména o vratku nevyčerpané investiční dotace na akci

Lékárna, ordinace, soc. služby — havarijní stav stropu a rek. budovy obdrženou a nevyčerpanou v roce 2019 (-

17.410.036,- Kč), dále o vratku nevyčerpané investiční dotace na akci Rekonstrukce přístupových cest (-1.997.254,75

Kč), vratku nevyčerpané investiční dotace na akci „Odhlučnění sportovního areálu Sk“ (-886.795,- Kč), vratku

investiční dotace na akci „Výstavba bytového domu Akcíz Il. „ (- 10.339.906,- Kč), vratku z neinvestiční dotace na

„Výsadbu stromů a aleji“ (-2.057.464,34 Kč), vratku z investiční dotace na „Stavební a venkovní úpravy ZŠ“ (-

l3.942.915,97 Kč), vratku z dotace na „MŠ Kučerové — výměna kotle a stavební práce“ (-139.736,77 Kč), vratku na

„Rekonstrukci služebny MP (-1.157.956,19 Kč), vratku z neinvestiční dotace na zkoušky odborné způsobilosti (-3.640

Kč),vratku z dotace na výdaje související s Covid 19 (446.335,90 Kč) a doplatek z místních poplatků (] .419,- Kč).

Ve skutečnosti MČ obdržela 1.400,- Kč do příjmů z přeplatku z místních poplatků z MHMP a odvedla 3.600,- Kč

z dotace na uhrazené zkoušky odborné způsobilosti. V 3/2021 MČ obdržela souhlasné stanovisko usnesením č. 25/20

z 18.3.2021 ZHMP na dočerpání nevyčerpané investiční dotace z 2020 pro rok 2021 ve výši 48.3 78.500,- Kč.

Přijaté transfery zahrnují:

Přijaté dotace z MHMP - plnění na 100% upraveného rozpočtu (74.829.520,28 Kč).

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu byly ve výši 198.300,- Kč a zahrnovaly dotaci na příspěvek na

výkon státní správy (100% plnění) ve výši 1 16.300,- Kč a dotaci na volby ve výši 82.000,- Kč.

Neinvestiční přijaté transfery od obcí byly v roce 2021 ve výši 40.000,-Kč na základě smlouvy o spolupráci požární

ochrany 5 obcí Hovorčovice (100% plnění).

Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly v celkové výši 38.803.282,08 Kč a zahrnovaly dotaci,

která byla součástí schváleného rozpočtu na rok 2021 (22.147.000,- Kč jako souhrnný dotační vztah a 10.758.000,— Kč

jako výnos ze skládky), přičemž souhrnný dotační vztah byl na základě vyjednávání starostů zejména malých

městských částí oproti minulým letům již dalším rokem dvojnásobný. Součástí celkové výše transferů byly iM

neinvestiční dotace (5.898.282,08 Kč - ztoho 11.400,- Kč na nákup knih vmístní knihovně, 719.000,— Kč z

obdrženého odvodu z výhemích hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 12/2020-11/02021,

225.000,- Kč na opravu vozidel a vybavení u dobrovolného sdružení hasičů, 2.493.058,- na posílení mzdových výdajů

ve školství, 358.730,01 Kč dotace plynoucí zprogramu OPPPR — ZŠ, z programu Aktivní politika zaměstnanosti

OZP MČ obdržela 488.804,- Kč, inflační navýšení dotace ze skládky činila 344.000,- Kč. U dotace zvýhemích

hracích přístrojů se podařilo změnit způsob přerozdělování prostředků, které hl. m. Praha obdrží z odvodů tak, aby

pokryly i městské části, které na svých územích žádné hrací přístroje nemají.

Součástí těchto transferů je i navrácená daňová povinnost městské části na dani z příimů Lávnických osob hl. m.

Prahy za rok 2020 ve výši 1.256.871,07 Kč, která byla zahrnuta do kapitoly 10 Pokladní správa za účelem navýšení

finanční rezervy v rozpočtu.

Investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly ve výši 8.000.000,- Kč na akci „Lékárna, ordinace, soc.

služby — havarijní stav stropu a rekonstrukce budovy“. MČ obdržela rozpočtové upravenou dotaci ve výši 17 mil. Kč
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pro „Výstavbu bytového domu Akcíz ll.“ — příjem byl podmíněn souhlasným stavebním povolením a také rozpočtové

upravenou dotaci investiční povahy (679.482,52 Kč) pro ZŠ z programu OPPPR na vybudování odborné učebny.

Zapojení prostředků vedlejší hospodářské činnosti dosáhlo celkem výše 44.759,20 Kč a bylo využito pro tvorbu

SF za zaměstnance vedlejší hospodářské činnosti.

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU v OBLASTI VÝDAJE

Celkové výdaje dosáhly za rok 2021 částky 87.745.568,60 Kč bez převodů mezi účty MČ. Upravené rozpočtové

výdaje tak byly vyčerpány z 53 %. Běžné výdaje se na čerpání podílely 2 72,11 % (33.034.951,- Kč) proti upravenému

rozpočtu a z 92 % proti schválenému rozpočtu, kapitálové výdaje pak z 46 % (54.710.618,01Kč) proti upravenému

rozpočtu a z 436 % proti schválenému rozpočtu.

 

 

Tabulka č. 4

PLNĚNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJÚ MČ PRAHA - DÁBLICE 2021

TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PROCENTO PLNĚNÍ

ROZPOČET ROZPOČET 4021 SkutJRS SkutJRU

Kapitola 1 Rozvoj obce

Zázemí Dáblického parku 460 000 460 000 9 208 2,00% 2.00%

Multifunkční dům - služby 620 000 620 000 333 210 53.74% 53,74%

CELKEM Rozvoj obce 1 080 000 l 080 000 342 418 31 ,71% 31,71%

Kapitola 2 Městská infrastruktura

 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 420 000 l 477 000 1 324 603 93.28% 89.68%

Výsadba nových stromů a alejí UZ 81 500 000 2 057 500 1 276 630 0.00% 62.05%

Ostatní péče o životní prostředí 1 550 000 1 768 000 1 377 578 88,88% 77,92%

Ostatní výdaje nakládání s Odpady (příspěvek

obyvatelstvu na TKO) l 400 000 1 400 000 l 298 338 92.74% 92.74%

CELKEM Městská infrastruktura 4 870 000 6 702 500 5 277 149 108.36% 78.73%

Kapitola 3 Doprava

Silnice l 512 300 1 414 300 l 180 204 78.04% 83.45%

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 700 000 844 700 791 815 113.12% 93.74%

CELKEM Doprava 2 212 300 2 259 000 l 972 019 89,14% 87.30%

Kapitola 4 Školství a mládež

Předškolní zařízení 285 000 285 000 235 758 82,72% 82,72%

Základní škola 5 165 000 8 018 000 7 839 251 151 .78% 97.77%

v tom: příspěvek MČpro P0 4 660 000 4 660 000 4 660 000 100.00% 100.00%

Školská a kulturní komise 200 000 200 000 91 423 45,71% 45.71 %

Neinvestiční transfery 60 000 60 000 60 000 100.00% 100.00%

Neinvestiční transfery SK 400 000 400 000 400 000 100.00% 100.00%

Kompenzační příspěvky 2 000 000 2 000 000 l 530 000 76,50% 76.50%

Dětská hřiště a klub 570 300 620 300 497 834 87.29% 80.26%

CELKEM Školství a mládež 8 680 300 11 583 300 10 654 265 122,74% 91 ,98%

Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast

Sociální komise 300 000 300 000 201 942 67,31% 67.31%

Program OPZ - sociální pracovník 66 000 932 700 582 465 0.00% 62.45%

CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost 366 000 1 232 700 784 407 214,32% 63.63%

Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch

Činnosti knihovnické 346 500 346 500 276 551 79,81 % 79,81%

Ostatní záležitosti kultury - kronika 26 500 26 500 24 000 90.57% 90.57%

Ostatní záležitosti kultury - akce MČ ] 425 000 l 575 000 l 284 289 90.13% 81.54%
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Ostatní záležitosti ochrany památek a péči o

 

 

kulturní dědictví, církev 15 000 15 000 5 000 0,00% 0.00%

Neinvestiční transfery neziskovým organizacím 150 000 150 000 129 000 86.00% 86.00%

Sportovní komise 50 000 50 000 50 000 100.00% 100.00%

CELKEM Kultura sport a cestovní ruch 2 013 000 2 163 000 1 768 839 87,87% 81.78%

Kapitola 7 Bezpečnost

Covid - 19 443 200 446 400 144 394 0.00% 32.35%

Veřejná sbírka 0 20 000 20 000 0.00% 100.00%

Požární ochrana - dobrovolná část 597 300 720 400 693 073 116,03% 96.21 %

CELKEM Bezpečnost 1 040 500 1 186 800 857 467 82,41 % 72,25%

Kapitola 8 Hospodářství

Pořízení neinvestičního majetku (byty, nebyty) 200 000 200 000 0 0.00% 0.00%

CELKEM Hospodářství 200 000 200 000 0 0.00% 0,00%

Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou

práci a pojistné 2 940 000 2 986 500 2 898 459 98.59% 97,05%

Nákup materiálu 0 0 O 0.00% 0,00%

Nákup služeb 20 000 22 000 21 584 107,92% 98.11%

Ostatní nákupy 65 000 63 000 47 844 73.61% 75.94%

Dary obyvatelstvu 100 000 10 000 0 0.00% 0,00%

Celkem samospráva 3 125 000 3 081 500 2 967 887 94,97% 96,31%

Volby do SP ča 0 82 000 82 000 0,00% 100.00%

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou

práci a pojistné 5 587 800 5 611 800 5 424 598 97,08% 96.66%

Nákup materiálu 367 000 367 000 266 037 72,49% 72,49%

Nákup vody, paliv a energie 245 000 245 000 204 645 83.53% 83.53%

Nákup služeb 2 575 000 2 625 000 l 725 932 67.03% 65.75%

Ostatní nákupy 300 000 300 000 205 040 68,35% 68.35%

Daně a poplatky SR 10 000 25 000 17 000 170.00% 68.00%

Ostatní neinvestiční transfery 300 000 300 000 154 000 51.33% 51 ,33%

Dary obyvatelstvu 100 000 1 19 500 118 500 1 18,50% 99,16%

Celkem vnitřní správa 9 484 800 9 593 300 8 115 751 85.57% 84.60%

CELKEM vnitřní správa a samospráva 12 609 800 12 756 800 11 165 638 88.55% 87.53%

Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa

Převod příspěvku do SF 300 000 300 000 314 759 104.92% 104.92%

Platby daní a poplatků krajům, obcím 0 209 200 209 108

Převod vlastním rezervním fondům O 0 31 304 929 0.00% 0.00%

Převody vlastním rozpočtovým účtům z rezerv 4 300 000 38 842 000 38 751 440 0,00% 0.00%

Nespecifikované rezervy 2 734 600 6 434 200 0 0.00% 0.00%

Převody mezi stat. Městy a jejich MČ - FV 0 3 600 3 640 0.00% 101.11%

CELKEM Všeobecná pokladní správa 7 334 600 45 789 000 70 583 877 962,34% 154.15%

CELKEM Běžné výdaje 40 406 500 84 953 100 103 406 079 255,91 % 121.72%

CELKEM Běžné výdaje po

konsolidaci (bez převodů vlastním

účtům) 35 806 500 45 811 100 33 034 951 92,26% 72.11%
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Běžné výdaje zahrnují:

Úspory v čerpání běžných výdajů se projevily zejména v pokladní správě (6.434.200,- Kč) — nevyčerpaná finanční

rezerva, která byla z největší části vytvořena z navrácené daňové povinnosti za rok 2020, dotačními příspěvky za

provozování výherních hracích automatů, úsporami v jednotlivých kapitolách a úsporami prostředků MČ vycházející

z přijatých investičních dotaci, ze smluv o spolupráci a z příjmů za zábory veřejného prostranství.

Kapitola l — rozvoj obce

Čerpání běžných výdajů se týkalo hlavně vybavením prostoru — budovy Multifunkčního domu veřejných služeb a

úřadu MČ drobným hmotným majetkem a platbami za revize budovy. Prostor nové budovy byl vybaven drobným

hmotným majetkem ve výši 137.735,37 Kč (čerpáno z 69%) — diktafonem od firmy RCOM.cz s.r.o. ve výši 2.825,-

K6, závěsným systémem hrazeným v hotovosti ve firmě IKEA s.r.o. za 3.074,- Kč, firma My DVA group dodala

další nábytek do podatelny a sekretariátu v hodnotě 27.364,37 Kč, od firmy Decoform s.r.o. byl dodán nábytek

venkovní v ceně 104.472,- Kč.

V případě úhrad za služby a revize bylo vynaloženo 195.474,75 Kč. Služby se týkaly požární ochrany od firmy M-

connection s.r.o. /napojení na požární pult ochrany/ ve výši 102 938,33 K6, instalace polepu na interní skleněné

plochy firmou Spyron s.r.o. ve výši 7.419,50 Kč. Revize EPS, EZS, nouzového osvětlení firmou Elbeko systém

s.r.o. byla v hodnotě 23.859,— Kč, firma Stobich Brandschultz zajistila revize požárních rolet dle podepsané smlouvy

za 8.932,22 Kč, revizi klimatizačních jednotek a výměnu filtrů pak firma Briš s.r.o. v částce 24.417,80 Kč, revizi

telefonní ústředny pak firma Lama Operations za 3.064,90 Kč, revize požárních ucpávek byla realizována firmou

Radomír Řezník v hodnotě 1.815,- Kč, revize střechy budovy za 14.800,— Kč firmou Knespl Jakub a revize

požárních dveří je prováděna čtvrtletně firmou DAB trade s.r.o. v hodnotě 8.228,- Kč. Tyto výdaje jsou na konci roku

přeúčtovávány v 50% do vedlejší hospodářské činnosti, úhrada do hlavní činnosti proběhne v lednu 2022.

Údržbové práce v KC Vlna byly realizovány celkem za 9.208,- K6 — oprava lanové sítě firmou Dřevoartikl spol.

s.r.o. (4.840,- Kč) a obložení stromu z bezpečnostních důvodů firmou JIPast s.r.o. (4.368,- Kč).

Rozpočet této kapitoly byl splněn na 32 % oproti schválenému i upravenému rozpočtu. Čerpání výdajů týkajících se

oprav a služeb bylo obecně v roce 2021 ovlivněno řadou opatření v souvislosti s Covid-l9. Oprava venkovních

dřevěných obložení a prvků tak byla pro nezájem dodavatelů (3 výběrová řízení v průběhu roku 2021) přesunuta do

roku 2022.

Kapitola 2 — městská infrastruktura

Výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň byly čerpány ve výši 2.747.945,97 Kč (70,69%), včetně mzdových

výdajů na brigádnické práce ve výši 51.760,— Kč (52% oproti upravenému rozpočtu). V roce 2021 se o zeleň v naší

obci starala firma Aqik s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na péči o zeleň a byla sm' na základě usnesení

161/21/ZMČ z24.4.202l.4.2021 podepsána rámcová smlouva pod interním číslem 072/2021 na dva roky, tj. na

období od 1.5.2021— 30.4.2023. Smlouva se týká jak údržby zeleně v letních měsících, tak údržby komunikací

v období zimním. Výdaje na letní údržbu byly ve smlouvě rozpočtovány na l.439.924,83 Kč, tj. cca 720 tis. na každý

rok. Výdaje výše uvedené firmy na údržbu zeleně v roce 2021 činily 712.228,- Kč včetně DPH. Bylo provedeno 6

sečí travních ploch na území MČ, 5x celkové řezy živých plotů v celé lokalitě, vypletí živých plotů a stěn, shrabání

listí, šintování chodníků pomocí páry, zahradnické práce.

Kromě výdajů plynoucí ze smlouvy, byly na objednávky zapojeny do údržby zeleně ještě tyto firmy v celkové výši

593.645,]7 Kč: Zdravotní řezy a bezpečnostní řezy stromů na ulici Osinalická, U Parkánu, Říjnová realizovala firma

Arbor Services stromy Marek Šolc — 56.567,50 Kč. Firma Garpen zahradnická spol. s.r.o. na základě objednávek

realizovala zahradnické jarní práce v prostoru zahrady Komunitního centra Vlna, úpravu trávníku a ošetření rostlin,

úpravu záhonu U Parkánu, odstranění keřů u zastávky K Letňanům, opravu vrbové stavby v KC Vlna v celkové výši

73.963.30 Kč. Na základě objednávek byly objednány arboristické práce a ošetření dřevin u firmy Ing. Tomáše

Dolenského v celkové hodnotě 143.264,- Kč, firma Steiner Jan realizovala zahradnické práce v KC Vlna, v ulicích

Brigádnická, K Lomu, u dětského hřiště Na Blatech, v ulici Ěáblická, Šenovská, Kučerove', U Prefy, Na Znělci, U

Hájovny celkem za 167.228,- Kč. Daniel Hřebík pak upravil záhon u hřbitovní zdi (20.933,- Kč), upravil zeleň v ulici

Na Blatech, Červencová, U Prefy a Osinalická za celkem 75.020,- Kč. Výběrové řízení na údržbu zeleně stálo

l9.360,- Kč, šintování chodníků firmou Freko bylo provedeno za 23 488,42 Kč, za údržbu zeleně sdružením SK

ňáblice uhradila MČ 23.400, aj.

Na participativni rozpočet byla v této kapitole vyčleněna částka 108.282,- Kč a byla realizována výsadba květin před

Multifunkčním domem, zakoupeny budky, pítka, domky pro hmyz, krmivo pro ptactvo, zakoupeny byly i drobné
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nářadí na výsadbu cibulovin (komunitní akce), vyrobeny a umístěny byly informační cedule. Výdaje se promítly do

položek materiálu a drobného hmotného majetku.

Materiál byl zakoupen za 4.011,- Kč kromě materiálu pro participativní rozpočet, za opravy bylo vynaloženo 1.390,-

Kč za opravu sekačky.

Rok 2019: MČ obdržela na základě podané žádosti od MHMP neinvestiční dotací na akci „Výsadba nových stromů a

aleji“ v celkové výši 5.632.000,- Kč v roce 2019. Z této dotace bylo v roce 2019 uhrazeno celkem 100.228,- Kč a

využity tyto prostředky byly na výsadbu stromů v ulici Květnová (zahrada č.p.553) za 39.228,20 Kč a na koncepční

studii výsadby stromů vytvořenou na základě objednávky č. 257/19 Ing. Markétou Pešičkovou v hodnotě 61 .000,—

K6. Do celé koncepce výsadby stromů v lokalitě Dáblice byla prostřednictvím různých akcí a Ěáblického Zpravodaje

zapojena široká veřejnost, byly realizovány dotazníkové akce.

Rok 2020: V realizaci akce se pokračovalo i v roce 2020, MČ v rámci finančního vypořádání za rok 2019 požádala

MHMP o možnost čerpat tuto dotaci i v následujícím roce, žádosti bylo v 3/2020 vyhověno. V roce 2020 tak byla

realizována výsadba celkem za 3.474.307,46 Kč (63%). Na základě smlouvy č. 35/20 s Kateřinou Teplou bylo

vysázeno v lokalitách Dáblice za 1 2.68397,- Kč, ze smlouvy zbývá uhradit 94.390,85 Kč za následnou péči v letech

2021 -22, na základě smlouvy č. 105/2020 pak bylo stejné firmě uhrazeno za další výsadbu 500.218,- K6 a pro

následnou péči do roku 2023 zbývá uhradit 121 599,97 K6. Finna Strommy company s.r.o vysadila stromy

v hodnotě 1.312.370,46 K6, na následnou péči je závazek ve výši 258.940,01 do roku 2022. Za autorský dozor

uhradila MČ Praha — Dáblice lng. Markétě Pošiěkové v roce 2020 24.050,- Kč, za studií krajinářských úprav v okolí

obecního domu a hřbitova pak 92.000,- Kč. Výsadbu tisů realizovala firma Arbor Services stromy Marek Šolc za

33.457,- K6 na základě obj.č..133/2020 Za zajištění a realizaci zakázek malého rozsahu uhradila MČ firmě Porsis

s.r.o. celkem 62.3 15,- Kč na základě příkazní smlouvy a výsadbu 20 ks kulovitých javorů u hřbitova zajistila firma

Covenant zahrady a parky s.r.o. za 181.500,- Kč na základě obj.459/20. Z dotace na výsadbu stromů je nečerpaných

cca 2mi1. K6, částečně deponovaných pro následnou péči v dalších letech a pro zbývající výsadbu— o tyto prostředky

žádala MČ v rámci finančního vypořádání za rok 2020. Tyto nečerpané prostředky snížily celkové procento čerpání

rozpočtu u městské infrastruktury

Rok 2021: Z ponechané dotace na Výsadbu stromů a alejí bylo využito l.238.055,- Kč na výsadbu a následnou péči.

Firma Kateřina Teplá realizovala služby za 902.087,- Kč, firma Strommy company s.r.o. se podílely na výdajích

částkou 186.340,- Kč, firma Aqik s.r.o. 52.19„- Kč, zajištění a realizaci zakázky malého rozsahu provedla firma

Porsis s.r.o. za 28.435,- Kč, návrh výsadby stromů pro zlepšení klimatických podmínek v MČ navrhla Ing. Markéta

Pešičková za 61.000,- Kč, geodetické práce pro projekt sadových úprav v lokalitě hřbitov a park Úáblická provedla

firma Ing. Kateřiny Josefusové za 8.000,— Kč, výrobu, převoz a instalaci 4 ks betonových květináčů zajistila firma

Garpen Zahradnická spol. s.r.o. za 38.574,80 Kč. Z celkové dotace tak zbývá pro rok 2022 780.800,- Kč, 0 které

MČ žádá při finančním vypořádání za rok 2021 pro úhradu následných péčí.

Výdaje za příspěvek na odvoz TKO za II. pololetí roku pro obyvatele obce Ěáblice byly čerpány 2 92,74 % a činily za

rok 2021 l.298.338,- Kč. Tento příspěvek hradí městská část za obyvatele na podzim daného roku bezhotovostním

převodem přímo na účet Magistrátu hl. města Prahy a dále pak bezhotovostním proplácením na účty jednotlivým

bytovým sdružením, bytovým společnostem, sdružením nájemníků a majitelům b ových domů na základě předložené

žádostí v určeném termínu. Příspěvek se vyplácí na základě usnesení 78/12/ZMC z prostředků, které MČ získává na

tzv. skládkovné (umístění skládky v katastru Ěáblic).

Komise životního prostředí nebyla pro rok 2021 zřízena a výdaje tak byly za rok 2021 nulové.

Ostatní výdaje na péči o životní prostředí zahrnují platby za vývoz odpadkových košů, psích exkrementů, bioodpadu,

velkoobjemových kontejnerů (678.483,87 K6). Nákup drobného hmotného majetku (61.822,- Kč) obsahuje nákup

ocelového kartáče na čištění chodníků od firmy Zahradní technika v hodnotě 27.200,- Kč, nákup čtečky psích čipů

z internetového obchodu Internet Mall a.s. za 4.590,- Kč, nákup žaluzie pro služebnu MP za 6.800,- Kč od Martina

Galo a nových 3ks odpadkových košů od firmy Miroslav Pompa za 23.232,- Kč.

V nákupu materiálu v celkové hodnotě 16.844,06 Kč byly především náhradní díly k odpadkovým košům, dále pak

mulčovací kůra, klíče, a další materiál na opravy. Každoroční monitoring skládky, resp. monitoring podzemních vod

v okolí skládky (48,182,20 K6) byl proveden firmou Geologická služba 9.r.o., monitoring hluku (227.238, K6) pak

firmou lng. Josef Drahota (221.188,- Kč) a firmou Šnajdr Karel (6.050,- Kč). Oprava zlomeného vlajkového

stožáru vichřicí byla provedena firmou Vlajky EU s.r.o. (35.912,80K6— pojistná událost) a opravy laviček U Prefy a

u Hvězdárny firmou Miroslav Pompa za 9.317,- K6. Finna Pražské vodovody a kanalizace a.s., (56.565,- Kč) dle

obj. 106,1 15,225,282 a 404/21 provedla čistění kanalizačních vpustí. Mzdové výdaje ve výši 16.500,— Kč byly

vynaloženy na práce spojené s odvozem bioodpadu. Na realizaci dešťových nádrží bylo městskou částí obyvatelstvu

přispěno 80.000,- K6 na základě žádosti jednotlivých obyvatel.

Výdaje na psí exkrementy pro naší městskou část zajišťovala v roce 2021 firma Komwag a.s. Celkové výdaje za

období prosinec 2020 - prosinec 2021 činily 121.042,35 Kč. Celkem má městská část na svém území 27 košů na psí

exkrementy, vyváží se 4 - 5x za měsíc, jeden vývoz činí 2.117,50 Kč včetně DPH. Výdaje na bioodpad (březen-
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listopad) zajištěné na základě obj. č. 393/20 firmou Bonsoft s.r.o., činily 114.345,- Kč (bylo přistaveno 35 ks

kontejnerů) plus mzdové výdaje, částka uhrazena za odvoz běžných malých odpadkových košů spolu s úklidem lokalit

byla ve výši 326.175,75 Kč (firma FCC Česká republika s.r.o.), popelnice u úřadu stály MČ 7.066,76 Kč,

velkoobjemové kontejnery 98.474,-Kč (4x ročně od firmy FCC Česká republika s.r.o). Za likvidace černých skládek

MČ utratila za rok 2021 celkem 11.3 80,01 Kč.

Celkové výdaje v kapitole 2 činily 5.277.148,90 Kč, tj. 79 % proti upravenému rozpočtu. Procento plnění vůči

upravenému rozpočtu je ovlivněno nedočerpanou dotací na akci Výsadba stromů a alejí (ponecháno pro rok 2022 na

následnou péči).

Kapitola 3 — doprava

Běžné celkové výdaje na dopravu byly čerpány ve výši 1.972.019,17 Kč (87 %) převážně na údržbu silnic a chodníků,

opravy chodníků, nákup drobného hmotného majetku a materiálu. Zimní údržba dle smlouvy č. 72/2021 pro období

byla v režii firmy Aqik s.r.o., která vyhrála výběrové řízení, a byla podepsána smlouva č. 072/2021 na dva roky, tj. na

období od 4/2021-4/2023. Zadání výběrového řízení uskutečnila firma PORSIS s.r.o. dle příkazní smlouvy

z 26.3.2018. Smlouva se týká jak údržby zeleně v letních měsících, tak údržby komunikací v období zimním. Výdaje

na zimní údržbu byly ve smlouvě rozpočtovány na 1.073.560,40 Kč na dvouroční zimni údržbu dle aktuálních potřeb

MČ. Z rozpočtu roku 2021 za listopad a prosinec 2021 bylo čerpáno celkem 252.612,— Kč, ztoho 140.768,- Kč na

údržbu silnic a 1 1 1.844,- Kč na údržbu chodníků a ostatnich komunikací. Za výběrové řízení bylo vynaloženo firmě

Porsis s.r.o. 19.360,- Kč. Smlouvy na zimní sezóny jsou koncipovány na jednotlivé výjezdy, nikoliv paušální částkou.

Ze smlouvy č. 042/2019, která končila v 4/2021 bylo na zimní údržbu za období 12/2020-4/2021 vynaloženo na

silnice 61 1.526,80 Kč stejné firmě, tj. firmě Aqik. s.r.o. Na chodníky a ostatní komunikace pak 364.417,20 Kč.

Součásti výdajů na služby silnic jsou i výdaje na vánoční dekoraci, za rok 2021 od firmy Decoled s.r.o. tyto výdaje

činily 99.946,- Kč (99 % plnění) na základě objednávky č. 384/21.

Na opravy silnic bylo vynaloženo celkem 275.320,98 Kč (68 % plnění). Firma DOZNA, SPOL. s.r.o. opravila svislé

i vodorovné dopravní značení za 78.138,17 Kč (ulice Kučerové, Kostelecká, Chřibská a jinde), výměna poškozených

nebo opravy samonivelačních poklopů na silnicích byly realizovány firmou Poklopsystém s.r.o. v hodnotě

102.893,56 Kč. Opravu propadlé krajnice v ulici Včelařská byla realizována firmou Pompa Miroslav (5.566,- Kč).

Opravu silnice v Kokořínské, výměnu vpustí a opravy poklepů provedla firma Poklopsystém s.r.o. za částku

88.723,25 Kč.

V opravách chodníků (2219 položka 5171) bylo vyčerpáno 270.890,70 Kč (91 %). Výdaje zahrnují opravy chodníku

ve správě MČ od firmy Pompa Miroslav (108.152,— Kč). Opravy propadlých chodníků a zámecké dlažby se týkaly

ulic Šenovská, Myslivecká, Brigádnická, Byškovská, U Chaloupek, Prácheňská, Kokořínská, K Letňanům, Ěáblická.

Firma Mykola Danylyak opravila chodníky v ulicích Pod prodejnou, Šenovská, Myslivecká, Na kopci v hodnotě

70.875,50 Kč. Chodník na ulici Ěáblická opravila firma Poklopsystém s.r.o za 48 158,- Kč. Rekonstrukci chodníků,

výměnu obrubníků firmou Asacont s.r.o. byla realizována za 43.705,20 Kč.

Na opravu autobusové zastávky v ulici K Letňanům od firmy Streetpark s.r.o. bylo vyčerpáno 21.707,40 Kč. Tato

oprava byla financována z pojistného plnění a spoluúčasti MČ dle smlouvy o pojištění majetku MČ. Opravu

autobusové zastávky v ulici Kokořínská za 9.590,- Kč provedla firma Knespl Jakub.

Kapitola 4 — Školství a mládež

Běžné výdaje na školství jsou z největší části tvořeny příspěvkem městské části na provoz základní a mateřské školy

ve výši 4.660.000,- Kč. V roce 2021 byl celý tento příspěvek hrazen z rozpočtu MČ.

Do výdajů MŠ v celkové výši 235.757,70 Kč spadá oprava fasády, dveří, venkovního schodiště a zámkové dlažby za

174.869,20 Kč přefakturaci od P0, a oprava požárních ucpávek za 48.218,50 Kč přefakturací od ZŠ, dále pak

pojistné majetku MČ v hodnotě 7.951,- Kč od Generali ČP a.s. na základně smlouvy 52/2021 a deratizace zajištěné

firmou Libor Novák ve výši 4.719,- Kč.

Do výdajů zš v celkové výši 733915031 Kč spadá částka 4.660.000,— Kč týkající se příspěvku na provoz od MČ

Praha — Úáblice, dále dotační vztahy ZS a MHMP, jejichž prostřednictvím zš získala dotaci na posílení mzdových

výdajů ve výši 1.174.400,- Kč, dotaci ve výši 358.730,01 Kč na akci Výstavba odborné učebny z programu OPPPR a

dotaci šablony pro zš ve výši l.318.658,- Kč. MČ uhradila pojistné majetku zš ve výši 25.728,- Kč na základě již

zmíněné smlouvy č. 52/2021 s Generali ČP a.s., deratizaci objektu firmou p. Libora Nováka za 10.348,- Kč. Opravy

se týkaly žaluzií a požárních ucpávek a byly zajištěné příspěvkovou organizaci, která přeúčtovala MČ částku

291.086,90 Kč.

Všechny dotace na navýšení mzdových prostředků byly v roce 2021 příspěvkovou organizací vyčerpány.
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Celkové výdaje na PO ZŠ a MŠ byly ve výši 8.075.008,61 Kč, ztoho z dotace na mzdové výdaje z MHMP byla

l.l74.400,- Kč, dotace z programu OPPPR činila 358.730,01 Kč, dotace ze Šablon pro PO byla ve výši 1.318.658,-

Kč. MČ svými prostředky tak zabezpečila chod PO ve výši 5.223.220,60 Kč. Upravený rozpočet tak byl

splněn na 97 %.

Výdaje na školskou a kulturní komisi činily 91.423,- Kč (46 % rozpočtové částky). V roce 2021 proběhla pouze

část naplánovaných akcí, důvodem byla opatření související s Covid-19. Z větších akcí se uskutečnil: „M opust“ —

výdaje činily 12.607,- Kč, „Mikulášská“ — 9.778,— Kč, za 3 dětská divadelní představení vyčerpala komise celkem

16.000,- Kč, Den dětí byl za 12.717,— Kč, akce „Slunovrat“ vyžádala 20.130,- Kč, Noc kostelů pak 15.941,- Kč, na

Dáblické hry bylo vyčleněno 4.250,- Kč. Kulturní komise včele 5 Mgr. Simonou Dvořákovou nad rámec svých

naplánovaných činností uspořádala největší akci MČ a to akcí „Zažít Dáblice jinak“ konanou v září, která byla

hrazena z prostředků od firmy Kolektory, a.s. a měla obrovský úspěch stejně jako v předchozích letech. Příjmy

z příspěvků na jednotlivé realizované akce byly pro tuto komisi ve výši 4.000,- Kč.

Výdaje na příspěvek pro děti do 18 let (dle usnesení 135/20/ZMČ) byl vyčerpán z 76% a celkové výdaje byly ve výši

l.530.000,- Kč. Každoročně městská část proplácí částku 2.500,- Kč na dítě do l8let jako kompenzaci za existenci

skládky na území Městské části Praha Dáblice. Věková hranice byla zvýšena z 15 na l8let od roku 2019.

Náklady na 0mm údržbu hřišť na území obce činily 497.833,79 Kč a byly vyčerpány z 80 % proti upravenému

rozpočtu. Největšími položkami byly výdaje na mzdy včetně pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení

(140.290,- Kč), zbývající část byla použita na nákup herních prvků pro hřiště Koníčkovo (32.186,- Kč) od firmy

Prolemax s.r.o.. - montáž lanového žebříku, zakoupeny byly dvě lavičky od firmy BZB Partner s.r.o. za 10.628,64

Kč, pro dětské hřiště Na Znělci byly zakoupeny herní prvky „houpačka“ a ,,totem šplhací orel“ v celkové částce

65 827,- Kč od firmy Lefay s.r.o. Tyto dva prvky byly nakonec hrazeny z dotace z výherních hracích automatů a

prostředky MČ navýšily nespecifickou rezervu roku 2021.

Participativní rozpočet — v rámci participativního rozpočtu byla objednána a zhotovena nová ocelová dvířka na

sportovní hřiště u KC Vlna. Zhotovitelem byl Jiří Jech a na tuto akci bylo vyčleněno 25.000,- Kč.

Dále bylo čerpáno na technickou kontrolu dětských prvků ze zákona (17.883,80 Kč) provedenou firmou Prolemax a

Lefay s.r.o. (3.458,— Kč). Servis vrátek na DH od Start Production, s.r.o byl v hodnotě 1.815,- Kč, výroba

laminátového reklamního banneru pro SK Dáblice firmou Jan Bouček byla realizována za 3 605,80 Kč. Opravy

herních prvků proběhly ve výši 190.817,- Kč, firmě David Němec bylo uhrazeno 16.698,— Kč (oprava oplocení na

dětském hřišti K Lomu, za nátěry herních prvků na DH Na Blatech a dalších hřištích bylo vynaloženo 53.240,- Kč

firmě Kapitán Praha s.r.o. oprava plotu na DH Koníčkovo náměstí stála 118.459,- Kč a realizována byla firmou

Mykola Danylyak. Opravu plotu na DH Koníčkovo náměstí byla hrazena zdotace z výnosu z herních automatů,

prostředky MČ tak navýšily nespecifickou rezervu. Na spotřebu materiálu a energie, nájemného bylo vynaloženo

6.322,55 Kč.

V rámci neinvestičních transferů byl poskytnut dar sdružení Dáblík (ve výši 20.000,- Kč), dar sdružení Parkán

(20.000,- Kč) a dar pro kroužek florbalu (20.000,— Kč). Tyto dary byly hrazeny z dotace z výherních hracích automatů

a prostředky MČ tak navýšily nespecifickou rezervu roku 2021. Byla sjednána veřejnoprávní smlouva s SK Dáblice ve

výši 400.000,- Kč, jejíž termín vyúčtování je 30.6.2022. Z části byl tento příspěvek poskytnut tzv. záměnou zdrojů

z příjmů za provozované výherní automaty (přerozdělení od Magistrátu hl. města Prahy) a to ve výši 359.500,- Kč,

zbývající část 40.500,- Kč byla hrazena z prostředků MČ. Nevyužité rozpočtované prostředky MČ navýšily

nespecifickou rezervu 2021 .

Celkově kapitola školství a mládeže byla vyčerpána z 92 % oproti upravenému rozpočtu a celkové výdaje činily

10.654.265,40 Kč. Ve schváleném rozpočtu byly výdaje rozpočtovány ve výši 8.680.300,- Kč. Velkou měrou na

úpravě rozpočtu činily dotace pro ZŠ a MŠ schválené MHMP a navýšení položky nákupu drobného hmotného

majetku na hřištích.

Kapitola S — zdravotnictvi a sociální oblast

Výdaje na sociální komisi činily v roce 2021 celkem 201.941,88 Kč, přičemž příjmy za příspěvky na jednotlivé akce

byly ve výši 21 .700,- Kč. Z prostředků MČ tak bylo uhrazeno 180.241,88 Kč. Příjmy za příspěvky se v průběhu roku

2019 na doporučení auditorské skupiny začaly sledovat v příjmové skupině rozpočtu. Do roku 2019 přímo snižovaly

výdaje jednotlivých komisí. Upravený rozpočet byl čerpán z 67 %. Nižší procento plnění je dáno především řadou

opatření související s Covid-19. Největším výdajem jsou akce pro seniory — výlety realizované sociální komisí. V roce

2021 se jedná o výlet do Jindřichova Hradce, celkem ve výši 28.605,- Kč. Mezi další výdaje patří zejména výdaje na:
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permanentky do bazénů (2.000,- Kč, sociální komise hradí část permanentek do bazénu), na sportovní a vzdělávací

akce seniorů— besedy, cvičení, kurzy na PC (celkem 20.700,- Kč), na jednotlivé kurzy účastníci přispívají. Mezi další

akce patří akce vítání občánků MČ (17.254,88 Kč), oslava MDŽ nebyla kvůli Covíd 19 uskutečněna, příspěvky na

obědy — od podzimu 2018 (29.970,- Kč), dále pak materiál pro šikovné ruce (12.120,- Kč), dárkové poukázky a

gratulační dary (24.387,— Kč), lvanka Devátá (6.000,- Kč), příspěvek na pedikúru (18.572,- Kč), balíčky pro

nemocnici Na Bulovce (13.93 l,- Kč), Den seniorů (28.402,- Kč).

V rámci této kapitoly městská část zažádala v roce 2019 o dotaci z Operačního programu zaměstnanosti na

neinvestiční výdaje a činnost sociálního pracovníka ve spolupráci s MČ Dolní Chabry. Operační program je na dva

roky 2019-2022, kdy dojde k vyúčtování k 30.6.2022. Celkový rozpočet programu pro obě MČ činí 1.693.125 K6,

ztoho byla 86.656,26 K6 spoluúčast MČ Praha Dáblice a MČ Dolní Chabry (5%) vše rozložené do dvou let. Z tohoto

programu bylo vynaloženo pro MČ Praha Dáblice celkem za rok 2020 315.607, 17 K6. Prvni1 druhá dílčí zpráva o

plnění byla schválena bez nálezu. V roce 2021 pak bylo vynaloženo na tuto akci 582.464,63 K6. Třetí a čtvrtá dílčí

zpráva byla také schválena bez nálezu.

Celkově kapitola Zdravotnictví a sociální oblasti skončila splněním rozpočtu na 63 %, plnění je dáno nižším

rozsahem realizovaných akcí z důvodu opatření souvisejících s Covid-19, využito bylo celkem 784.406,51 Kč.

Kapitola 6 — kultura, sport a cestovní ruch

Výdaje na knihovnické služby dosáhly v roce 2021 celkem částky 276.550,75 K6 a byly vyčerpány z 80 %. Největší

položkou jsou náklady na mzdové prostředky 127.917,- Kč. Nákup knih dosáhl výše 90.01 l,- Kč, ztoho 11.400,- Kč

činila dotace z MHMP. Služby telekomunikací stály MČ 8.696,64 Kč, služby na energie 44.607,- Kč. Spotřeba

materiálu činila 5.3 19,11 Kč.

I přes opatření dané Vládou ČR s ohledem na Covid-l9 se dařilo přiblížit tuto službu obyvatelům v co největší míře.

Výdaje na kroniku městské části byly vyčerpány 2 90,57 % a celková výše činila 24.000,- Kč (odměna kronikáři).

Výdaje na akce městské části dosáhly l.284.288,60 K6.

Na již tradiční akci „Zažít Dáblice jinak“ bylo vyčerpáno 101.884,60 Kč, ztoho 50.000,- Kč bylo dotováno firmou

Kolektory a.s. Tuto částku MČ získala v rámci podepsané smlouvy s firmou Kolektory a.s.

Mezi akce realizované pod záštitou MČ Praha — Dáblice a organizované externí spoluprací s p. Ničovou a Sandrovou

patří: „stavění Ma'jky“ (34258,35 Kč), divadelní vánoční představení Víti Mařr'ka — Setkání před Betlémem (17.370,—

Kč, yy'stava archeologie (10.763,70 K6), Ivan Mládek koncert (139.377,50 Kč), Jazz večer Krippnerová (16.840,- Kč),

Adventní akce (75.628 Kč), letní kino (70.868,05 Kč), služby KC Vlna (ll.281,40 K6), ohňostroj na Čarodějnice

včetně ozvučení (29.317,- Kč), divadlo Manželství v kostce (56 850,- K6), divadlo Příběhy obyč. šílenství (10.000,-

K6), hudebni produkce LOS Rumberos (9.000,- K6), Svagz Martin (7.500,- K6).

Celkem čisté výdaje na kulturní akce byly ve výši 601.738,60 Kč včetně výdajů na akci Zažít Dáblice jinak

financovanou firmou Kolektory a.s. MČ na akce kulturního rázu uhradila z vlastních prostředků po odečtení příjmu ze

vstupného a příjmem od Kolektorů a.s. 425.178,60 Kč. Příjem ze vstupného na tyto akce byl ve výši 126.560,- Kč.

Platby za produkci, zajištění, organizaci a prezentaci těchto akcí, včetně největší akce Zažít Dáblice jinak, byly za rok

2021 ve výši 682.550,- Kč na základě přikazních smluv.

Výdaje sportovní komise dosáhly výše 50.000,- Kč a podstatnou část tvořily prostředky na akci Dětský den.

V rámci neinvestičních transferů byly poskytnuty dary a dotace ve výši 129.000,- Kč (86 %). Veřejnoprávní smlouva

byla podepsána se TTC Praha — klub stolních tenistů (30.000,- K6), se spolkem S-O-K (10.000,- Kč) a Českým

klubem seniorů (49.000,- K6). Všechny veřejnoprávní smlouvy byly k 31.12.2021 řádně vyúčtovány Městské části

bez výhrad. Finanční dary byly poskytnuty Českému svazu ochranářů přírody (20.000,- K6) a Český svaz chovatelů

získal dar ve výši 20.000,- Kč. Záměnou zdrojů krytí byly použily prostředky z dotace MHMP z příjmů z výherních

hracích přístrojů ve výši 128.500,- Kč a prostředky MČ původně určeny na tyto dary navýšily nespecifikovanou

rezervu MC 2021.

Aktivityv oblasti kultury a sportu byly stejně jako ostatní aktivity městské části značně ovlivněny opatřeními dané

Vládou ČR související se šířením Covid-19. Přes tyto podmínky se podařilo kapitolu kultury a sportu čerpat z 82 % tj..,

vyčerpáno bylo l.768.839,35 K6.
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Kapitola 7 — bezpečnost

V rámci neinvestičních transferů byl v rozpočtu upraven příspěvek na provoz sdružení dobrovolných hasičů o

225.000,- Kč z původně schváleného rozpočtu ve výši 597.300,- Kč včetně příspěvku 30.000,- Kč pro mladé hasiče a

částky 160.300,- Kč, která byla hned prvním rozpočtovým opatřením vrácena zpět do nespecifické rezervy, tzn. že

rozpočet JSDH byl ve výši 437.000,-Kč. Upravený rozpočet kapitoly obsahuje účelovou dotaci od Magistrátu hl.

městě Prahy ve výši 446.400,- Kč na opatření související se šířením Covid — 19,. navýšení rozpočtu JSDH o 40.000,-

K6 pro opravy a částku 20.000,— Kč pro veřejnou sbírku pro Korycany. Vyčerpáno z kapitoly na běžné výdaje bylo

celkem 857.467,05 Kč (72 %). Byla zcela vyčerpána dotace MHMP z roku 2021 ve výši 225.000,- Kč na vybavení a

opravy zařízení. Z dotace na Covid-19 bylo vyčerpáno l44.394,ll Kč a o nečerpanou část si MČ Praha — Dáblice

zažádala v rámci FV 2021. Z příspěvku MČ bylo vyčerpáno 428.072,94 Kč a 40.000,- Kč od Hovorčovic.

Dotaci MHMP ve \l'ši 225.00L- Kč (UZ 81) vvužila JSDH následovně:

110.000,- K6 na opravy vozidel: firma Volvo Group Czech Republic s.r.o. (38.394 K6 — oprava vozu Renault),

firma Michal David (16.004,-Kč Ford), firma LOKIT s.r.o (faktura na opravu vozidla T815 ve výši 55.602 Kč)

115.000,- Kč základní příspěvek: na opravu vrat budovy JSDH (17.600 Kč) firmě D.O.S.s.r.o., na revizi PBZ 6-

2021 (část faktury firmy Radomír Řezník ve výši 15 000,— K6), nákup dýchacích přístrojů a vybavení

od firmy Probo—NB s.r.o. (část faktury ve výši 82.400 Kč).

Příspěvek poskytnutý MČ Praha - Dáblice včetně příspěvku od obce Hovorčovice v celkové výši 468.072,94 Kč

využila JSDH takto: energie, plyn, vodné (72.627,- Kč), telefonní služby včetně zajištění svolávacího systému Fireport

(24.459,01 Kč), pojištění členů a vozidel (4.768,- Kč), materiál (73.761,82 Kč), služby (60.605,86 Kč - periodické

revize, deratizace), pohonné hmoty (56.512,05 Kč), drobný hmotný majetek (7.781,50 Kč), ochranné pomůcky

(1.799,- Kč), oděvy (18.365 Kč), pohoštění (3335,- Kč), příspěvek mladým hasičům (30.000,- K6), opravy

(103.105,70 Kč), služby pošt (129,- K5), léky (10.824,- K6)

Kapitola 8 — hospodářství

Výdaje nebyly v roce 2021 čerpány.

Kapitola 9- vnitřní správa a samospráva

1. Celkové výdaje na samosprávu čerpány 2 96,31 % v částce 2.967.887,- Kč. Na mzdové prostředky, včetně odměn

zastupitelům, dohod 0 pracovních činnostech a uhrazené pojistné zaměstnavatelem připadla částka 2.898.459,- Kč. Na

nákup telekomunikačních služeb 21.584,- K6 (98 %), cestovné (32.256,- Kč), občerstvení (15.588,- K6).

2. Celkové výdaje na vnitřní správu dosáhly 8.115.750,71 K6 (84,6 %). Tvořeny jsou mzdovými prostředky, včetně

dohod o pracovních činnostech, uhrazeného pojistného a mzdových náhrad ve výši 5.424.597,50 Kč. Nákup materiálu

byl vyčerpán z93 %, celková výše byla 185.050,58 K6, převážnou část dělají výdaje na tonery (98.717,53 Kč),

kancelářský papír, hygienické potřeby, drogerie, čistící prostředky a potřeby kancelářské, baterie, (86.333,05 K6),

odbomé publikace a zákony (4.183,12 Kč), léčiva (1.730,- Kč) drobný hmotný majetek 75.073,50 Kč (lx mobilní

telefon a 4x externí disk — 14.825,- Kč od RCOM.cz,s.r.o., počítač od RCOM.cz, s.r.o. za 19.980,50 K6, kancelářská

židle a klekačka od firmy JP- kontakt, s.r.o. za lS.060,- Kč, mobilní telefon a monitor do podatelny od firmy ALZA

s.r.o. za 7.237,- Kč, rychlovarná konvice z firmy Globus a.s. za 1.597,- Kč, monitor do FIO — 6.115,- K6 od firmy

RCOM s.r.o., přímotop- 1.250,— Kč hrazeno hotově, za multifunkční tiskárnu Brother DCP od firmy RCOM.cz, s.r.o.

uhradila MČ 9.009,- Kč).

Výdaje na nákup energií byly vyčerpány z 84 % ve výši 204.644,50 K6.

Nákup všech služeb byl ve výši 1.725.931,83 Kč (právní, poradenské a konzultační služby — 505.574,50 Kč přesný

rozklad viz níže, školení celkem za 76.933,62 Kč, zpracování dat, lT služby — 313.121,94 Kč přesný rozklad viz níže,

ostatní služby — 607.83 1,03 Kč, přesný rozklad druhů služeb viz níže, telekomunikační služby (107.156,74 Kč), pošta

(26.109,— Kč), pojištění (89.205 Kč), nájemné (0,- K6). Ostatní služby (opravy — 50.260,38 Kč, programové vybavení

— 39.270,30 Kč, cestovné (23.473,- Kč), daně a poplatky 17.000,- Kč, pohoštění, výdaje na péči o nalezená zvířata,

příspěvky a náhrady, aj. tvořily výdaje ve výši 73.417,-Kč. Dary obyvatelstvu byly ve výši 118.500,- Kč, ostatní

neinvestiční transfery (čerpání sociálního fondu) byly ve výši 154.000,- K6.

Ve srovnání s předchozími lety se výdaje na vnitřní správu pohybují na stejné úrovni.

V oblasti právních služeb (mložka 5166) v celkové výši 505.574,50 Kč městská část v roce 2021 využívala pro

soudní spory s firmou FCC advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák, s.r.o. (117.975,- Kč). Pro pracovněprávní otázky a

obecné konzultace ohledně smluv, judikatury k nemovitým věcem, darovacích smluv, převodu vlastnictví, připomínek
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k územnímu plánu, revize smluv, soudní spory, využívala MČ advokátní kancelář DohnaI&Bemard (201.102,-K6),

pro přestupková řízení a konzultační služby JUDr. Jana Metelku a Mgr. Petra Timula (44.392,50 K6), pro

zhotovení geometrického plánu pro ulici Kokořínská oslovila MČ firmu GeoNet Pro, s.r.o. a vynaložila 23.595; Kč,

demografickou studii pro MČ zpracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. a MČ uhradila 39.000,- Kč, odborné vyjádření

k bleskové povodni zpracoval VHS Projekt s.r.o, za 48.400,- Kč, dopravní studii s variantami radarových měření

jednosměmých ulic vypracoval Todim s.r.o. za 28.700,- Kč, posouzení dokumentace EIA pro záměr Zkapacitnění

průmyslového okruhu a konzultaci ke kvalitě ovzduší na území MČ zpracovala RNDr. Alice Dvorská, Ph.D. a MČ

uhradila faktury za 10.200,- K6 a konzultaci z obom krajinářské architektury provedla Ing. Markéta Pešičková za

6.150,- Kč.

V oblasti ostatních služeb (položka 5169) vnitřní správy výdaje činily 607.831,03 Kč a obsahovaly prostředky na

nákup stravenek pro zaměstnance dle KS (202.241,21 Kč), opravy a servisy služebního vozidla firmou Autobranka

(4.565,- K6), deratizační práce od firmy Libor Novák (9.559,- K6), služby spojené s tvorbou web stránek Ěáblice — p.

Macháňová (48.000,- Kč), televizní a rozhlasové poplatky dle zákona (2.700,- K6), tisk a úprava Dáblického

Zpravodaje (269.533,57 K6), parkovné 1.407- K6 (parkovací karta), dálkový přístup do katastru (300,- Kč), pověřenec

pro GDPR firmou SMS - služby s.r.o. (8.712,- Kč), přístup do internetového portálu o účetnictví (2.600,- Kč),

poštovní razítka (2.843,50), zdravotní prohlídky zaměstnanců (500,- Kč), servis kancelářské techniky (2.695,25 Kč),

ostraha budovy ÚMČ (11.863,- K6), ostatni — tisk plakátů, vizitek, cyklus fotografií, videozáznamy besedy, zajištění

hlasování pro participativní rozpočet, kalibrace přístroje na alkohol, kontrola hospodaření PO (40.314,50 K6).

Od roku 2014 oproti předchozím letům sleduje MČ dle novely o rozpočtové skladbě nově zvlášť služby za informační

technologie, na položce 5168. Její výše v roce 2021 dosáhla 313.121,94 K6 a obsahuje aktualizace katastrálního

systému TopGIS od firmy Cleerio dle smlouvy (40.293,- Kč), roční servis mzdového programu Datacentrum

(l8.050,78 Kč), služby spojené sůčetním systémem Ginis od firmy Gordic a.s. (30.492,- Kč), servis systému

evidence obyvatel od firmy Triada (20.960,83 K6), platby ostatní spojené s doménou (1 .802,90 Kč), servis webových

stránek ÚMČ, služby externí firmy RCOM.CZ s.r.o. (187.541,63 Kč), certifikáty (5.520,80 Kč), úpravy webových

stránek 1.200,- K6 a přístup na registr zadavatelů stál MČ 7.260,- Kč.

Celkem samospráva a vnitřní správa za rok 2021 činily ll.l65.637,71 a oproti upravenému rozpočtu bylo čerpáno

z 88 %.

Kapitálové výdaje zahmují:

Čerpání celkových kapitálových výdajů v roce 2021 bylo oproti schválenému rozpočtu na 436 %, oproti upravenému

rozpočtu pak na 46 %. Celková suma profinancovaná na investiční akce v roce 2021 byla 54.710.618,0l Kč. Rozpočet

se upravoval na základě nově získaných investičních dotací — 8.000.000 K6 na akci „Rekonstrukce lékárna, ordinace,

soc. služby“, 17 mil. K6 na akci „Výstavba bytového domu Akcíz II.“ a 680.400,- K6 na akci „Výstavba odborné

učebny ZŠ“ — program OPPPR v kompetenci ZŠ. Další rozpočtové úpravy byly na základě odsouhlasení možnosti

čerpání nevyužitých dotací z minulých let usnesením ZHMP z 3/2021 6. 25/20 v celkové hodnotě 48.756.400,- Kč.

(rozpis na straně 3 Závěrečného účtu)

Kapitola 1 — Rozvoj obce

Výdaje čerpány z 99 % proti upravenému rozpočtu, celkem bylo uhrazeno 24.543.980,- K6. V roce 2021 byl původně

schválený rozpočet celé kapitoly ve výši 300.000,- Kč navýšen rozpočtovým opatřením o 24.542.000,- K6 pro nákup

pozemků.

Dle smlouvy č. 90/2021 a usnesení č. 165/21/ZMČ z 26.5.2021 byl realizován nákup pozemků parcelní číslo

1729/602,1729/625,1729/626 a 1729/635 od Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou v hodnotě

24.541 .980,- K6 a rozpo6et byl splněn na 99%. Z rozpočtované částky 100 tis. Kč na Multiňmkční dům čerpáno

nebylo.

Kapitola 2 — Městská infrastruktura

Pro rok 2021 byla schváleným rozpočtem rozpočtována úprava kontejnerových stání v hodnotě 300.000,- Kč. Výdaje

na tento projekt byly v roce 2021 byly navýšeny o 85 000,- Kč a čerpány z 80 % ve výši 307.340 Kč. Byla

realizována kontejnerová stání v ulicích Buližníková, Chřibská, Na Znělci, Kokořínská a Statková.
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Kapitola 3 - Doprava

V rámci této kapitoly se jedná zejména o čerpání investičního vztahu zroku 2016 na akci Přistumve cesty ke

hvězdárně:

Historie: Schválený rozpočet pro rok 2016 obsahoval částku 250.000,- Kč na realizaci bezpečnostních prahů v ulici

Květnová a Šenovská a 150.000,- K6 na přístupovou cestu ke hvězdárně. Na podzim roku 2016 obdržela MČ na

základě usn.l9/68 ZMHP celkem 6.000.000,- Kč na rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně. Výdaje tak byly

navýšeny a upravený rozpočet byl v rozdělení 4.250.000,- Kč u přístupových cest — silnic a 2.150.000,— Kč přístupové

cesty — chodníky. Uhrazeno bylo za rok 2016 213.800,86 Kč.

Realizace bezpečnostních prahů byla připravena již od roku 2014 včetně dokumentace a výběrového řízení. Původní

plán z roku 2015 v hodnotě 470.000,- K6 byl přehodnocen a rozhodnutím RMČ následně zrušen pro finanční

náročnost. Část projektu byl přepracován pro výstavbu prahů v jiné podobě. Prostředky v kapitole doprava byly v roce

2014 vynaloženy na dokumentaci a výběrové řízení v celkové výši 74.700,- Kč, kterou zajistila firma Pro-Consult ve

výši 66.550,- Kč, za technickou pomoc p. Dytrycha na této akci uhradila MČ 3.150,- Kč, za správní poplatky 5.000,-

Kč. V roce 2015 za úpravy projektu uhradila MČ firmě Pro - Consult dle objednávek 225-226!16 částku 16.940,— Kč

a s výstavbou se započalo v roce 2016 a hrazena byla z dotace MHMP. Dle obj. č. 198/16 s firmou Ceřovský Martin

byly zhotoveny a nainstalovány dva zpomalovací prahy v obou směrech v ulici Květnová a Šenovská a úhrada byla ve

výši 184.120,86 Kč, uhrazeno bylo povolení DlO a DIR v hodnotě 9.680,- Kč stejné firmě a 20.000,- Kč za

inženýrskou činnost Ing. Janě Koukalové.

Do majetku MČ byly prahy aktivovány v hodnotě 305.440,86 Kč a akce tak byla ukončena.

O možnost čerpání nevyčerpané dotace ve výši 5.786.199,14 Kč bylo zažádáno v rámci finančního vypořádání za rok

2016. Rozpočet byl vyčerpán z 85,52 % a celkové výdaje na tuto kapitolu činily 213.800,86 Kč.

Rok 2017: na akci byla odsouhlasena MHMP možnost čerpání nevyčerpané dotace z roku 2016 (na stavební práce u

silnic 3.786.200,- Kč, na stavební práce u chodníků 2.000.000,— Kč). Celkem upravený investiční rozpočet na akcí byl

pro rok 2017 5.786.200,- Kč. Skutečně profinancováno bylo 1.196.672,- Kč a to zejména na investiční výdaje

stavebního charakteru u chodníků v částce l.173.154,- Kč a v částce 23.518,- Kč u silnic. Celá dotace z MHMP

z roku 2016 tak nebyla v roce 2017 vyčerpána a MČ opět žádala MHMP o možnost využít tuto dotaci i v roce 2018.

(žádosti bylo vyhověno, pozn.) V roce 2017 byla podepsána smlouva č. 152/2017 s finnou Stavebni společnost

Šlehofer s.r.o., na částku l.067.659,71 Kč včetně DPH, u které byl následně podepsán dodatek č. 1 (č.180/2017) na

částku 26.824,09 Kč. Celková částka na realizaci rekonstrukce chodníku K Ovčínu vyšla v hodnotě 1.094.483,80 Kč.

Výběrové řízení zorganizoval Ing. Jan Pumpr dle sml. 062/2017 (12.000,- Kč), technický dozor provedl Ing. Jan

Hrdlička dle sml.179/2017 (34.000,- Kč) a projektovou část včetně orientačního rozpočtu zpracovala firmy Reinvest

spol. s.r.o. dle obj. 020/17 v hodnotě 32.670,- Kč. Součástí této investiční akce hrazené z dotace MHMP je také

zřízení osvětlení v části MČ (okolí ulice Buližníková). V roce 2017 probíhala řada právnických kroků k odkupu

pozemků od firmy Ekospol, aby MČ mohla zrealizovat osvětlení. Za právní služby uhradila MČ Advokátní kanceláři

Dohnal&Bernard částku 21.418,- Kč dle sml. č. 081/2011 a technickou spolupráci zajistil Ing. Josef Dytryeh dle

sml. 62/2014 v částce 2.100,- K6. Celkem za rok 2017 uhrazeno na akci 23.518,— K6. V roce 2018 proběhla samotná

realizace osvětlení a dokončení další části — přechodu v ulici Úáblická a dokončení rekonstrukce další části chodníku

od hvězdárny k sídlišti Dáblická. Dotace z MHMP by tak měla být v roce 2018 vyčerpána. Výdaje na kapitolu 3

čerpány 2 20.68 %.

V roce 2018: MČ rozpočtovala své prostředky na dokončení osvětlení v ulici Buližníková a na přechod Ěáblická ve

výši 3.863.000,- Kč. Tyto prostředky byly po schválení možnosti čerpat dotaci z roku 2016 i v roce 2018 ZHMP

převedeny do nespecifické rezervy MČ a využívány byly prioritně prostředky z investiční dotace ve výši 4.589.500,-

K6. Vyčerpáno na tuto akci bylo 817.651,18 Kč. Do užívání byl zařazen zrekonstruovaný chodník pod hvězdárnou

v hodnotě 659 181,18 Kč, zakoupena část pozemku v hodnotě 500,- Kč a služby technického, projektového charakteru

na osvětlení Buližníková a přechod Ěáblická byly ve výši 157.970,- Kč. V roce 2018 byla podepsána smlouva na

základě výběrového řízení u veřejné zakázky osvětlení Buližníková s firmou Eltodo osvětlení č. 111/2018 v hodnotě

1.661.405,24 Kč, jejíž první fakturace proběhla až v roce 2019. Celková dotace se tak opět nepodařila v roce 2018

vyčerpat a MČ opětovně (na základě podepsané smlouvy a výběrového řízení) zažádala o možnost jejího čerpání i

v roce 2019. (žádosti bylo vyhověno). Akce byla na konci roku 2018 tedy v rozpracované fázi.

Na rekonstrukci chodníku pod hvězdárnou se podílela firma Stavební firma Neumann s.r.o., které se na základě

smlouvy č. 066/2018 vyplatilo celkem 500.43 1,18 Kč, kontrolní dny za MČ realizoval Ing.Jan Hrdlička na základě

příkazní smlouvy 179/2017 v hodnotě 28.800,- Kč, zadávací řízení pro zakázku provedl Ing. Jan Pumpr za částku

15.000,- Kč, projekt a inženýring firma Reinvest spol. s.r.o. v hodnotě 114 950,- Kč.

Na akci Ěáblícká přechod byla využita firma Reinvest spol. s.r.o. pro zpracování projektu - 30 250,- K6, MČ Praha

8 byl odveden správní poplatek ve výši 5.000,- Kč, zadávací řízení provedeno firmou PORSIS s.r.o. v hodnotě

16.335,- Kč. Tato akce zřejmě nebude pokračovat z technických důvodů dané stavebním úřadem Prahy 8.
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Osvětlení v ulici Buližníková a okolí měla na starosti z hlediska technické pomoci firma Ing. Josefa Dytrycha, které

bylo uhrazeno v roce 2018 celkem 3.850,- Kč, projektovou dokumentaci zajistila firma Ing. Jaroslava Mikuláška

v hodnotě 41 140,- Kč, přípravu a realizaci veřejné zakázky provedla firma PORSIS s.r.o. v hodnotě 21.175,- Kč,

nákup pozemku od firmy Ekospol byl za cenu 500,- Kč a 500,- Kč co se týká nákupu části komunikace, právní

rešerši ke kupní smlouvě zajistila AK Dohnal&Bernard v částce 9.801,- Kč, MČ Praha 8 byl odveden správní

poplatek ve výši 1.000,- Kč a technický dozor zajistila firma Sinreco spol. s.r.o. ve výši 38 720, -Kč.

V roce 2019 se pokračovalo v akci zejména týkající se osvětlení v ulici Buližníková a okolí. Byla uhrazena technická

pomoc při této akci Ing. Josefu Dytrychovi v hodnotě 4.200,- Kč na základě smlouvy o spoluprácí, konečná faktura

firmě Eltodo na základě smlouvy o dílo z 6.8.2018 v hodnotě l.675.449,49 Kč. Celé dílo bylo připraveno k převzetí.

Ke kolaudaci osvětlení došlo v únoru 2020, kdy také byla celá akce zanesena do majetku MČ a byla tak připravena

k předání na MHMP. V roce 2019 se dále z dotace čerpala částka 1 1.192,- Kč pro úhradu Ing. Mileně Procházkové

za inženýrskou činnost a reprodukční práce u stavebních úprav místní komunikace přechod Dáblická. Tato akce bude

provedena prostřednictvím TSK Praha, projektové práce budou předány v rámci smlouvy s touto firmou. Dotační

vztah tak byl vyčerpán v celkové výši 1.690.841,49 Kč pro rok 2019 a MČ v rámci finančního vypořádání za rok 2019

požádala MHMP o další možnost tuto dotaci čerpat v roce 2020 a bylo jí v 3/2020 vyhověno.

Investiční výdaje v této kapitole byly čerpány 2 44,83 %.

ROK 2020

Rok 2020 byl zejména rokem zpracování dalších projektů pro čerpání této dotace. Byl vypracován projekt

rekonstrukce chodníku na Dáblické ulici (30.250,- Kč), projekt prodloužení cesty a pěšího propojeni v oblasti louky u

hvězdárny (21.780,— Kč), projekt dopravního značení na ulici Květnová (12.100,- Kč). Zpracování těchto projektů se

ujala firma Reinvest spol. s.r.o. Z dotace byla dále uhrazena realizace zadávacího řízení VZ malého rozsahu firmou

Ing. Jan Pumpr v hodnotě 16.500,— Kč (MČ neobdržela žádnou nabídku) a konzultace ke kolaudaci veřejného

osvětlení 11 Ing. Josefa Dytrycha za cenu 3.150,— Kč. Celkem za rok 2020 bylo vynaloženo z dotace 83.780,- Kč a o

nevyčerpanou část dotace MČ žádá v rámci finančního vypořádání za rok 2020. Zároveň v roce 2020 byla provedena

kolaudace osvětlení v ulicích Buližníková a ost. a v celkové hodnotě 1.812.202,49 Kč byl majetek zanesen do majetku

MČ a v průběhu roku 2020 předán do evidence na MHMP.

ROK 2021

V listopadu 2020 byla ale MČ odborem ŽP informována, že kromě procesu vynětí pozemků pro mlatové pěšiny

(nahrazení stávajících bahnitých cest) ze zemědělského fondu, bude třeba nechat zpracovat kompletní projektovou

dokumentaci pro tento záměr, což uskutečňuje tento záměr v dohledné době velice obtížně realizovaným. Rok 2021

tedy byl rokem procesu vynětí pozemků z půdního fondu. Rozpočet, resp. dotace hl. m. Prahy se tak nečerpala, MČ

žádala o převedení této dotace do roku 2022, kdy bude pokračovat v jednání a realizaci.

Rozpočtovým opatřením byla kapitola dopravy navýšena o 350.000,- Kč na nákup dopravních radarů do ulice

Šenovská. Dle usnesení c. 835/21/RMČ byl realizován nákup dvou kusu dopravních radarů vcelkové hodnotě

324.280,- Kč (93%). K montáži dojde v roce 2022.

Celkově kapitola byla čerpána z 13 % ve výši 324.280,- Kč. Procento čerpání je ovlivněno nečerpanou dotací na

Rekonstrukci přístupových cest ke hvězdárně.

Kapitola 4 _ školství

Výdaje čerpány z 12 % proti upravenému rozpočtu. V roce 2021 získala MČ možnost využít investičních dotací z let

minulých týkajících se „Stavebních a venkovních úprav ZŠ“ ve výši 13.942.900,- Kč, „Výměny kotlů a stavebních

úprav v MŠ“ ve výši 139.700,- Kč a novou dotací z programu OPPPR pro ZŠ na „Vybudování odborné učebny“ ve

výši 680.400,- Kč. Rozpočet byl dále upraven pro výdaje participativního rozpočtu o částku 100.000,- Kč.

1. nggbni a venkovní u’pravy ZS — IV. etapa

Dotace na tuto akci byla obdržená ve dvou etapách, na základě usnesení č. 5/13 ZHMP ze dne 21.3.2019 ziskala MČ

prostředky ve výši 3.000.000,- Kč, dle usnesení č. 8/ 129 ZHMP ze dne 20.6.2019 pak částku 15.000.000,- Kč. Cílem

bylo pomoci ZS s projektem a vybudováním odborné učebny, provedení rekonstrukce topných ventilů ve staré části

budovy, stavební úpravy v oblasti kuchyně a v prostoru pod kuchyní, výměnu části starých technologií, a především

projekt a úprava venkovního prostoru. Pro vypracování projektu nástavby ZŠ (původně zamýšlený prostor pro

zbudování odborné učebny) byl zdůvodu projektování celkové přístavby v uplynulých letech vybrán Ing. Arch.

Václav Škarda. Dle objednávky č. 129/19 vypracoval nedříve architektonickou studii včetně vizualizace za 54.450,-

Kč a následně s nim byla na základě usnesení č. 114/ l9/RMČ sjednána smlouva č.046/2019 týkající se vyhotovení

projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně získání stavebního povolení. Částečná úhrada
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této práce byla uhrazena až v roce 2020. MČ od původní záměru vybudování učebny v nástavbě ZŠ ustoupila, a to

zejména z důvodu nepřiměřené finanční náročnosti akce a obdržení záporného stanoviska od Ústavu památkové péče.

Následné konzultace s odborem památkové péče hl. m. Prahy nevedly k variantě, která by byla ekonomicky, a hlavně

technicky přijatelná. Z toho důvodu bylo koncem roku 2019 přistoupeno k vytipování náhradního prostoru. Projekční

práce na studii byly zahájeny v lednu 2020. Z prostředků dotačního vztahu byla v roce 2019 uhrazena rekonstrukce a

modernizace tennoregulačních ventilů a regulačního šroubení u topných těles ve staré budově ZŠ v celkové hodnotě

593.800,- Kč. Akci uskutečnilo České teplo s.r.o. na základě usnesení č. 175/19/RMČ ze dne 10.7.2019 v hodnotě

544.500,- Kč a projekt byl v hodnotě 49.300,— Kč.

Celkově tak z dotačního vztahu bylo za rok 2019 vyčerpáno 648.250,- Kč, v rámci finančního vypořádání bylo MČ

požádáno o možnost čerpat tuto dotaci i v roce 2020 a této žádosti bylo vyhověno v 3/2020.

ROK 2020

V roce 2020 MČ rozpočtovým opatřením přijala prostředky na tuto akci v rozdělení 15.694.000 na stavební úpravy a

1.657.800,- Kč na nákup investičního zařízení. Ze stavebních prací se podařilo zrealizovat a aktivovat technické

zhodnocení budovy ZŠ ve výši 44.891,- Kč týkající se rekonstrukce nouzového osvětlení ve staré budově ZŠ

zhotovenou firmou Feloma s.r.o. na základě obj. č. 118/20. Druhé technické zhodnocení budovy bylo ve výši

1.406.769,61 Kč a týkalo se stavebních úprav kuchyně s doplněním technologii firmou Amerex trade s.r.o. na

základě smlouvy č.079/2020 a dodatku č. 1. Realizaci této veřejné zakázky měl na starosti Ing. Jan Pumpr a

fakturoval částku 21 .000,- Kč. Třetí technické zhodnocení budovy byly stavební práce týkající se úprav místnosti

v I.NP a 2.NP (nové prostory pro zástupce ředitele a ekonoma školy) v hodnotě 226.740,48 Kč obsahující realizaci

stavebních prací firmou Renova Praha spol. s.r.o. (172.290,48Kč) a projekt z let minulých v hodnotě 54.450,- Kč.

Položka nákupu investičního majetku - doplnění technologií do kuchyně byla realizována z části ze smlouvy č.

079/2020 firmou Amerex trade s.r.o. ve výši 936.334,14, z části na základě obj. č. 256/20 se stejnou firmou

v hodnotě 721 .498,80 Kč.

V roce 2020 byly započaty další práce pro výstavbu odborných externích učeben. Za geodetické práce bylo uhrazeno

18.150,- Kč na základě obj. č. 439/19 a 136/20 firmě GeoNet Pro s.r.o., za dílčí plnění studie pavilonu ve variantách

se sportovní plochou i bez bylo uhrazeno Ing. Arch. Václavovi Škardovi dle obj. 19/20 108.900,- Kč.

Celkem tato akce byla realizována za rok 2020 ve výši 3.408.834,03 Kč (20%plnění). MČ v rámci finančního

vypořádání za rok 2020 žádala o nedočerpanou část dotace pro rok 2021 a byloji v 3/2021 vyhověno.

ROK 2021

V roce 2021 MČ rozpočtovým opatřením přijala prostředky na tuto akcí ve výši 13.942.900,- Kč na stavební úpravy.

Ze stavebních prací se podařila zrealizovat architektonická studie na akci Pavilon a zahrada ZŠ včetně prezentačních

panelů Ing. arch. Václavem Škardou za 140.118,- Kč, geologická dokumentace a geologický průzkum pro

vsakování pro výstavbu pavilonu od Mgr. Zdeňka Poláka za 49.600,- Kč, zpracování projektové dokumentace Fáze

3+4 části A dle smlouvy o dílo č. 94/21 Ing. arch. Václavem Škardou za 643.720,- Kč a návrh akustických úprav

firmou Akustika Praha s.r.o. za 14.520,- Kč. V projektu se tak pokračuje a celkové výdaje roku 2021 byly ve výši

851.830,- Kč, 0 nedočerpanou část dotace hl. m. Prahy MČ žádá v rámci finančního vypořádání za rok 2021.

2.WWW

Schválený rozpočet v roce 2019 na tuto akci byl z prostředků MČ ve výši 330.000,- Kč. Na základě usnesení č. 5/13

ZHMP 221.3.2019 byly tyto prostředky převedeny do nespecifické rezervy MČ 2019 & prioritně byly čerpány

prostředky z dotace roku 2019, kterou MČ obdržela ve výši 3.000.000,- Kč. Rozpočtovým opatřením byl rozpočet

upraven pro nákup investičního zařízení v hodnotě 302 300,- Kč a pro stavebni práce ve výši 2.697.700,- Kč. Z toto

rozpočtu bylo vyčerpáno v roce 2019 302.348,30 Kč na realizaci výměny a modernizace kotlů v MŠ firmou České

teplo a.s. dle smlouvy č. 117/2018 a dodatku č. 131/2018. Firma PORSIS s.r.o. dle přikazní smlouvy z 26.3.2018

zadala veřejnou zakázku na rekonstrukci chodníků v MŠ a MČ za tuto činnost uhradila 27.830,- Kč. Usnesením č.

156/19/RMČ z 19.6.2019 byl vybrán zhotovitel, firma KVS stavebni, s.r.o., která celou rekonstrukci chodníků

realizovala a MČ uhradila částku 547.445,81 Kč. K rekonstrukci venkovního sociálního zařízení po děti a dopadových

ploch nedošlo z důvodu klimatických podmínek koncem roku 2019. MČ předpokládala realizaci sociálního zařízení na

první polovinu roku 2020, u rekonstrukce dopadových ploch a výměny podlahy v jedné třídě MŠ počítala s obdobím

letních prázdnin roku 2020.

Celkově tak dotační vztah byl čerpán ve výši 877.524,11 Kč, v rámci finančního vypořádání bylo MČ požádáno o

možnost čerpat tuto dotaci i v roce 2020, a této žádosti bylo vyhověno v 3/2020.

ROK 2020

V roce 2020 došlo k téměř dočerpání celé ponechané dotace ve výši l.982.739,12 Kč. Zrealizovala se akce

„Dopadové plochy“ na dětském hřišti MŠ v hodnotě 1.804.078,99 Kč, které byly zařazeny do užívání. Realizaci

zadávacího řízení měl na starosti Ing. Jan Pumpr - firma Advez (21.000,- Kč) a zhotovitelem byla vybrána firma
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4soft s.r.o., které bylo na základě smlouvy č. 087/20 uhrazeno l.783.078,99 Kč. Dále byly zrekonstruováno

kontejnerové stání v MŠ firmou Asacont s.r.o. na základě obj. 403/20 v hodnotě 53.361,— Kč a majetek byl zařazen do

užívání. Povedla se i plánovaná rekonstrukce venkovního sociálního zařízení ve výši 125.299,13 Kč, které na základě

obj. 362/20 realizoval firma Davida Němce.

Z ponechané dotace zbývalo dočerpat 139.736,77 K6, o které MČ žádala pro rok 2021 v rámci finančního vypořádání

a bylo jí vyhověno.

ROK 2021

V roce 2021 došlo k dočerpání celé ponechané dotace ve výši 139.736,77 Kč. Zrealízovala se akce „Výměny dvou

kotlů v MŠ“ v hodnotě 161.898,— Kč. Zbývající prostředky kfmancování doplnila MČ ze svých zdrojů ve výši

30.000,- Kč rozpočtovým opatřením. V roce 2021 tak došlo k celému dočerpání dotace a k aktivaci dvou kotlů ve

dvou pavilonech MS v hodnotě 161 .898,- Kč, upravený rozpočet tak byl vyčerpán 2 95,4 %.

3. Program OPPPR — ZŠ vy'stavba odborne učebny

Příspěvková organizace městské části ZŠ a MŠ U Parkánu 17 si v roce 2018 zažádala v rámci programu Operační

program Praha Pól růstu o dotaci na zbudování odborné učebny (fyziky a chemie). Této žádosti bylo vyhověno a ZŠ

získala dotaci ve výši 2.010.212,53 Kč financovanou zprostředků EU. Realizace programu byla na dva roky a

ukončena měla být k 31.10.2020. V roce 2019 prostřednictvím zřizovatele a MHMP získala ZŠ první splátku dotace, a

to ve výši 270.000,- Kč (na investiční výdaje). MHMP tyto prostředky zasílá prostřednictvím zřizovatele, tzn., že

zřizovatel je přijme na svůj bankovní účet a ihned zasílá příspěvkové organizaci. Ta byla zřizovatelem poučena o

pravidlech a povinnostech u dotace, která je zčásti financování prostředky EU, částečně hl. m. Prahou a zřizovatelem.

V roce 2020 byla odsouhlasena dotace ve výši 750.400,- Kč, kterou MČ neobdržela a tudíž ji nemohla přeposlat ZŠ.

Z vlastních prostředků MČ upravené rozpočtovým opatřením bylo vyčerpáno 138 908,- K6 na zpracování projektu

provedení stavby a studie na vybavení učebny a na autorský dozor (127.776,- Kč) pro Ing. Arch. Václava Škardu

(obj. č. 315/20 a 150/20) a zpracování dokumentace pro provedení stavby v oboru elektro silnoproud Ing. Milanem

Vávrou v hodnotě 11.132,- Kč dle obj. č. 191/2020. Z důvodu opatření souvisejících s Covid-19 byl posunut termín

ukončení celé akce na 31.12.2020. V roce 2021 obdržela PO prostřednictvím MČ částku 679.482,52 Kč a došlo

k dokončení celé akce, vyúčtování akce dodala P0 v průběhu druhého pololetí roku 2021. PO na dokončení akce

použila i prostředky z investičního fondu a MČ zaktivovala projekty do svého majetku (rok 2022).

4. ngicipagvm rgzmcet v investičních yýdajich

V upraveném rozpočtu MČ byla vyčleněna částka 100.000,- Kč pro realizaci dvou vítězných návrhů v rámci

participativního rozpočtu. Jednalo se o výstavbu „Bosé stezky“ umístěné v blízkosti ÚMČ v ulici U Prefy a o

výstavbu „Geoparku“ v areálu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ U Parkánu 17. Celkové výdaje na tyto dvě akce

dosáhly částky 98.544,— Kč a rozpočet tak byl splněn na 99 %. Bosou stezku zrealizovala firma Lucie Obermannové

za 49.984,- Kč a geopark byl vytvořen Antonínem Lustikem za 48.560,- Kč.

Kapitola 5 — Sociální oblast

Rekonstrukce ordinace, lékarna, sgc. slaby

V roce 2018 dle usneseni ZHMP č. 35/17 byla MČ Praha — Dáblice poskytnuta investiční dotace ve výši 9.000.000,-

Kč na akci Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na projektanta celé

rekonstrukce, jejímž výsledkem bylo podepsání smlouvy na přelomu roku 2018/2019 5 Ing. Arch. Magdou Ríhovou

č. 020/2019 na částku 2.226.400,- Kč. V roce 2018 bylo z dotace čerpáno pouze na realizaci výběrového řízení firmou

Porsis s.r.o. ve výši 21.175,- Kč. MČ v rámci finančního vypořádání zažádala o možnost čerpat tuto dotaci v roce

2019 a bylo jí v roce 2019 vyhověno. V roce 2019 byl za plného provozu realizován stavebnětechnický průzkum

stávajících konstrukcí a rozvodů a pokračovalo se v práci na projektové dokumentaci s cílem získat stavební povolení.

Na základě dodatečných požadavků PVK, a.s., byla doplněna do projektové dokumentace i retenční nádrž na dešťové

vody ze stávajících střech objektu, což mělo za následek zdržení při projednávání jednotlivých variant celkového

řešení (stávající objekt je napojen přímo na dešťovou kanalizaci, komplikované umístění požadované retenční nádrže)

a zdržení celkových projekčních prací. MČ předpokládala získání stavebního povolení v roce 2020. Z dotačních

prostředků v roce 2019 byla uhrazena část smlouvy č. 020/2019 ve výši 1.263.240,— Kč a právní služby právní

kanceláře AK Dohnal&Bernard ve výši 13.794,- Kč.

Celkově tak ztéto kapitoly bylo za rok 2019 vyčerpáno l.277.034,- Kč, což k upravenému rozpočtu ve výši

1 l.278.800,- Kč bylo čerpání 2 11,32 %.
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ROK 2020

Rok 2020 byl z hlediska této akce časem pro zpracování připomínek týkajících se stavebního řízení a úpravami

projektové dokumentace. Za toto období bylo vyčerpáno z dotace 991.755,- Kč (4 %), zejména na úhradu 3.fáze

smlouvy s Ing.Arch. Magdou Ríhovou č. 020/2019 ve výši 963.160,- Kč, dále na správní poplatek pro územní a

stavební řízení MČ Praha 8 ve výši S.000,- Kč a za realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pro technický dozor

investora za 23.595,— Kč — firmou Porsis s.r.o. Stavební povolení bylo získáno na konci roku 2020 a v roce 2021 byla

zahájena realizace celé rekonstrukce. O nečerpané části dotaci z Ml—HVIP bylo požádáno v rámci finančního vypořádání

za rok 2020.

ROK 2021

Rok 2021 byl rokem zahájení realizace celé stavby. RMČ usnesením č. 634/21/ RMČ (na základě pravomocí daných

usnesením č. 136/20/ZMČ) vybrala zhotovitele stavby v rámci výběrového řízení firmu ACG Real s.r.o. s cenou

rekonstrukce ve výši 22.859.794,19 Kč včetně DPH. Došlo k předání stavby a v březnu roku 2021 byla zahájena

rekonstrukce budovy s lékámou, ordinacemi a soc. službami. Ze smlouvy s lng.Arch. Magdou Říhovou č. 020/2019

bylo uhrazena částka 47.432,- Kč za autorský dozor, za realizaci zadávacího řízení bylo uhrazeno lng. Janu

Pumprovi dle smlouvy 031/2020 55.000,- Kč, firmě Sinreco, spol. s.r.o. bylo uhrazeno za technický dozor dle

smlouvy 107/2020 celkem 459.800,- Kč a firmě ACG Real s.r.o. za realizaci od 3/21-12/21 pak částka 11.431 .325, 19

Kč.

Celkem za rok 2021 bylo vyčerpáno z rozpočtu, resp. 2 dotace hl. m. Prahy 11.993.557,19 Kč, tj. čerpání 34 %.

Realizace probíhala dle harmonogramu. O nečerpané části dotací z MHMP bylo požádáno v rámci finančního

vypořádání za rok 2021.

Kapitola 6 — Kultura a sport

V roce 2021 pokračuje každoroční zapojení rozpočtových prostředků do vedlejší hospodářské činnosti, kterými se

hradí nájemné u sportovního zařízení Kokořínská 400. Pro rok 2021 to byla částka 45.100,- Kč dle splátkového

kalendáře. Rozpočet byl vyčerpán z 100,00% a celková uhrazená částka byla ve výši 45.100,— Kč.

Rozpočtovým opatřením byla navýšena položka Odhlučnění sportovního areálu Sk Dáblice, na kterou MČ Praha —

Ěáblice získala dle usnesení ZHMP č. 2/43 ze dne 13.12.2018 investiční dotaci ve výši 950.000,- Kč. Tuto dotaci

získala MČ na úplný závěr roku, proto z časových důvodů nebylo možné plánovanou akci do konce roku 2018

zrealizovat. MČ následně odmítla původní představy SK Úáblice na stavebně-technické řešení a rozhodla toto řešení

přepracovat, mimo jiné s ohledem na nové požadavky vlastníků sousedních pozemků. Projekt řeší nyní problematiku

komplexně, včetně terénního valu, protihlukové stěny na něm a přilehlého plotu. Ty oddělují bezprostředně obytné

zahrady sdomy od sportovního areálu. V roce 2019 bylo zahájeno shromažďování stanovisek DOSS potřebných

k vydání územního souhlasu. Dle požadavků hygienika bude v roce 2020 doplněna i akustická studie. Protihluková

stěna vyžaduje posouzení na umístění i od odboru územního rozvoje MHMP. MČ zajišťovala stanoviska vlastníků

sousedních nemovitostí kpřepracovanému projektu. K samotné realizaci mělo dojít během léta 2020. Vrámci

finančního vypořádání za rok 2019 tak MČ žádala MHMP o možnost využít nečerpanou dotaci v roce 2020 a žádosti

bylo v 3/2020 vyhověno.

ROK 2020

V roce 2020 probíhalo stavební řízení ukončené stavebním povolením získaným na konci roku v 12/2020. „

Z rozpočtované částky obsahující nevyčerpanou dotaci z let minulých ve výši 950.000,— Kč a vlastní prostředky MC

ve výši 100.000,- Kč se vyčerpalo celkem 83.205,- Kč. Na akustický posudek č. P07-20 — očekávaná změna hlukové

situace v okolí hřiště po umístění protihlukové stěny, bylo vynaloženo 8.500; Kč dle obj. č. 34/2020 panu Ing. Karlu

Šnajdrovi, 10.000,- Kč se uhradil správní poplatek za zahájení společného řízení MČ Prahy 8 a na základě obj. č.

443/20 a 381/19 projektová dokumentace, studie a kontrolní rozpočet ve výši 64.705,— Kč Ing. Arch. Magdě Říhové.

O nevyčerpanou část dotace MČ Praha Ěáblice žádala v rámci finančního vypořádání za rok 2020 a byloji vyhověno.

ROK 2021

V roce 2021 se z této dotace nečerpalo z důvodu nezájmu dodavatelů v rámci 3 výběrových řízení na zhotovitele.

Částečně to bylo zapříčiněno opatřeními souvisejících s Covid 19. MČ žádala tedy v rámci finančního vypořádání za

rok 2021 o možnost tuto dotaci čerpat v roce 2022.

Další položkou v této kapitole byla Informační zařízení, na kterou MČ vyčlenila ve schváleném rozpočtu částku

250 000,- Kč a položka nebyla nakonec čerpána.
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Kapitola kultury a sportu byla vyčerpána z 4 % v celkové výši 45.100,— Kč.

Kapitola 7 — Bezpečnost

1.www

Prostředky ve výši 1.500.000,- Kč určené na akci Rekonstrukce služebny místní policie Dáblická 339/14 byly

odsouhlasený usnesením ZHMP č. ] l/3 dne 14.11.2019. Z časových důvodů nebylo možné plánovanou akci do konce

roku 2019 realizovat. MČ zažádala v rámci finančního vypořádání za rok 2019 o možnost čerpat tuto dotaci v roce

2020 a žádosti bylo v 3/2020 vyhověno.

ROK 2020

V roce 2020 došlo kvýběrovému řízení jehož realizaci zajišťovala firma Porsis VZ s.r.o. a fakturovala částku

23.595,— Kč. Na základě výběrového řízení byl usnesením č. 437/20/RMČ vybrán zhotovitel Builder Constructions

s.r.o., se kterým byla podepsána smlouva č. 067/2020 v celkové hodnotě 822.738,35 Kč. Z důvodu opatření

souvisejících s Covid-19 se prodlužoval termín ukončení celé akce a do konce roku 2020 byla vyfakturována pouze

část smlouvy, a to ve výši 231.858,8l Kč. Do konce roku 2020 se akce neuzavřela. Za výkon TDI se uhradilo firmě

Sinreco spol. s.r.o. na základě smlouvy č. 078/2020 celkem 59.290,- Kč a na základě příkazní smlouvy bylo

vyplaceno Ing. Josefu Dytrychovi 27.300,- Kč za koordinaci, zajištění a realizaci zapojení MP EZS & loga. Celkem

zte'to dotace bylo vynaloženo za rok 2020 342.043,81 Kč a o nevyčerpanou část MČ žádala v rámci finančního

vypořádání za rok 2020.

ROK 2021

V roce 2021 bylo MČ vyhověno a mohla čerpat nevyčerpanou část dotace z roku 2020 ve výši 1.158.000,- Kč.

Přestože hlavní část realizace byla dokončena z kraje roku, k předání stavby a ke konečnému vyúčtování došlo až

v prosinci 2021. Celá akce byla částečně řešena přes právní služby MČ, protože zhotovitel se dostal do insolvence,

byla na něj uvalena exekuce, která byla následně zrušena a poté opětovně nařízena. V tomto období došlo k narovnání

na základě Dohody o narovnání, k vypočtení pokuty za nedodržení termínu daný smlouvou a k náhradě výdajů, které

s dokončením stavby měla MČ. Dle smlouvy č. 002/2022 pak došlo k celkovému ukončení akce, za rok 2021 bylo

uhrazeno na rekonstrukci služebny MP celkem 861.638,38 Kč, z čehož 710.266,28 Kč firmě Builder Constructions

s.r.o., 19.965,- Kč AK Dohnal&Bernard, s.r.o. za právní služby, Atlantik Servis s.r.o. 6.655,- Kč, TD servis

obdržel 7.683,50 Kč, Petr Čejda pak 46.996 za montáž spalinové sestavy a za revizi komína, Lenka Zapletalová

3.267,- Kč za revizi elektrického zařízení a Ing. Josef Dytrych 25.000,- Kč za zajištění podkladů pro vzájemné

vyrovnání. Celkem tedy 109.566,51 Kč, které MČ zpět obdržela od firmy Builder Constructions v rámci Dohody o

narovnání (viz příjem na položce Přijaté náhrady na str. 6 Závěrečného účtu). Pokuta byla vypočtena dle smlouvy na

částku 67.994,90 Kč a přijata na BÚ MČ (viz příjem v položce Přijaté sankční platby na straně 6 Závěrečného účtu).

Čerpání kapitoly Bezpečnost skončila na 66 %, vyčerpáno bylo z upraveného rozpočtu, resp. dotace 861.638,38 Kč,

zbytek dotace bude MČ vracet MHMP v rámci finančního vypořádání za rok 2021.

Kapitola 8 — Hospodářství

Pokračuje každoroční zapojení rozpočtových prostředků do vedlejší hospodářské činnosti, kterými se hradí nájemné u

půdních vestaveb, které budou splaceny v roce 2022 — 2023. Pro rok 2021 to byla částka 190.124,48 Kč dle

splátkového kalendáře.

Rozpočtovým opatřením pak byly v této kapitole navýšeny dvě akce.

1. Výstavba bylovg'ho domu Akciz 11.

V roce 2018 2 této položky bylo uhrazeno 30 855,- Kč, ztoho 18.150,- Kč bylo za realizaci výběrového řízení na

projektanta firmě PORSIS s.r.o., a 12.705,- Kč za právní služby AK Dohnal&Bernard. V roce 2018 byla podepsána

smlouva č. 120/2018 s firmou MgA. Ing. Arch. Michal Fišer na částku 1 911.800,- Kč týkající se zpracování celkové

projektové dokumentace. Chybou špatné koordinace veřejných staveb a jejich dokumentací vznikl stav, kdy do

územního plánu nebylo zaneseno územní rozhodnutí pro stavbu společnosti PRE distribuce „Vedení 110kV TR

V7chod — TR Sever“, která si vynucuje větší ochranné pásmo, než se kterým počítal projekt výstavby bytového domu.
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Toto rozhodnutí není přeneseno ani do dokumentace Metropolitmho plánu. Z tohoto důvodu byla MČ nucena projekt

přepracovat a termín stavby posunout.

ROK 2019

V roce 2019 proběhla první fakturace ze smlouvy č. 120/2018 s firmou MgA. Ing. Arch. Michal Fišer ve výši

565.312,- Kč. Zásadním důvodem pro posunutí zahájení termínu realizace stavby zroku 2019 na rok 2020 byla

skutečnost, že PVS a.s. nečekaně rozhodla místo kladného podmíněného stanoviska vydat zamítavé stanovisko

k výstavbě, a to z důvodu stále nezrealizované stavby „Rekonstrukce ČSOV, ulice Chřibská, Praha 8“, č. 11D0600

(rozšíření přečerpávací stanice tlakové kanalizace a její nová trasa napojení výtlačného kanalizačního řadu), jejiž

investorem je PVS, a.s. Přestože celý rok 2019 MČ spolupracovala s PVS, a.s. a snažila se pomoci mimo jiné se

získáním souhlasu dotčených vlastníků pozemků, nepodařilo se tuto překážku, tj. zamítavé stanovisko PVS, odstranit.

Předpokládaný termín vydání stavebního povolení byl červen 2020.

Vzhledem ktěmto okolnostem byla tato akce čerpána pouze z4,26 % což výrazně ovlivnilo celkové čerpání

investičních výdajů MČ.

ROK 2020

V roce 2020 se hradila další část ze smlouvy č. 120/2018 s MgA. Ing. Arch. Michalem Fišerem ve výši 942.832,-

Kč, za zakázku malého rozsahu pro realizaci zadavatelské činnosti se uhradilo firmě PORSIS s.r.o. 23.595,- Kč, a

firmě Pre distribuce a.s. se na základě smlouvy 49/2020 uhradila první část smlouvy ve výši 97.500,- Kč za připojení

k napěťové hladině NN. Rok 2020 byl ve znamení staveban řízení a doplňování projektové dokumentace na základě

připomínek v rámci stavebního řízení. Stavební povolení se nepodařilo do konce roku 2020 získat, a z tohoto důvodu

neobdržela MČ Praha — Ěáblice rozpočtovanou částku dotace pro rok 2020 ve výši 17 mil. Kč. MČ žádala o přesun

nečerpaných prostředků dotace pro rok 2021 v rámci finančního vypořádání roku 2020. Celkově se na tuto akci

vynaložilo v roce 2020 l.063.927,- Kč.

ROK 2021

V roce 2021 se hradila další část ze smlouvy č. 120/2018 s MgA. Ing. Arch. Michalem Fišerem ve výši 282.656,-

Kč, za realizaci zadavatelské činnosti se uhradilo firmě PORSIS s.r.o. 38.720,- Kč, a firmě Městské části Prahy 8 se

uhradil správní poplatek za stavební povolení ve výši 5.000,- Kč. V dubnu 2021 MČ získala stavební povolení a došlo

k vybrání zhotovitele stavby usnesením č. 166/21/ZMČ dne 26.5.2021. Vybrána byla firma Pragotrade spol. s.r.o.

s cenovou nabídkou ve výši 31.355.529,96 Kč včetně DPH. K předání stavby došlo v 6/2021 a od 7/2021 docházelo

k pravidelné fakturaci dle harmonogramu. Firmě Pragotrade spol. s.r.o. bylo za rok 2021 uhrazeno celkem

13.760.926,44 Kč, za autorský dozor MgA. Ing. Arch. Michalu Fišerovi bylo uhrazeno 54.450,- Kč, firmě Reinvest

spol. s.r.o. pak 21 1.145,- Kč za technický dozor. Za archeologické služby bylo vyčerpáno 169.279,- Kč firma Archeo

Pro o.p.s., firmě Advez za zpracování dodatku č. l ke smlouvě 0 dílu s firmou Pragotrade spol. s.r.o. bylo uhrazeno

22.000,- Kč. Celkem tedy za rok 2021 bylo vynaloženo na tuto akci l4.544.176,44 Kč a rozpočet, resp. dotace tak

byla čerpána z 39 %.

MČ žádala o přesun nečerpaných prostředků dotace pro rok 2022 v rámci finančního vypořádání roku 2021.

2. Technické zhgnggggí bflu v BD Qáblicka' 339

Schváleným rozpočtem bylo na tuto akci vyčleněno 200.000,- Kč pro technické zhodnocení bytu č. 12 v BD Úáblická

339. V roce 2020 byla zrealizovaná rekonstrukce topné soustavy s umístěním výkonnějšího kotle za částku 55.533,50

Kč za kotel od firmy Atlantik servis s.r.o. a stavební práce od stejné firmy v hodnotě 122.306,50 Kč. Toto technické

zhodnocení bylo v roce 2020 zařazeno do majetku MČ. Dále byla vypracována dokumentace projektu pro posun

příčky směrem do venkovní chodby za částku 25.410,- Kč od firmy BBV stavební inženýrská proj. činnost a v této

akci se pokračovalo i v roce 2021, kdy došlo k realizaci. Vyčerpáno z rozpočtu 2021 bylo 108 667,- Kč a technické

zhodnocení bylo zadáno do majetku MČ. Celá akce byla čerpána z 54 %.

Výdaje na tuto kapitolu byly využity z 39 % v celkové výši l4.842.967,92 Kč.

Kapitola 9 — Vnitřní správa

V průběhu roku 2021 nebyly rozpočtovány žádné výdaje v této kapitole.

Tabulka č. 5
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PLNĚNÍ ROZPOČTU INVESTIČNÍCH VÝDAJÚ MČ PRAHA - DABLICE 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PROCENTO PLNĚNÍ

ROZPOČET ROZPOČET 2021 SkutJRS SkutJRU

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitola 1 Rozvoj obce

Centrum II.- Obecni dům ORG 80546

zařízení 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00% 0,00%

Pozemky 200 000,00 24 742 000,00 24 543 980,00 12271,99% 99,20%

celkem 300 000,00 24 842 000,00 24 543 980,00 8181,33% 98,80%

Kapitola 2 Městská infrastruktura

Kontejnerová stání 300 000,00 385 000,00 307 340,00 102,45% 79,83%

celkem 300 000,00 385 000,00 307 340,00 102,45% 79,83%

Kapitola 3 Doprava

Přístupové cesty - chodníky ORG

80206 100 000,00 2 097 300,00 0,00 0,00% 0,00%

Dopravní radary 0,00 350 000,00 324 280,00 0,00% 92,65%

celkem I00 000,00 2 447 300,00 324 280,00 0, 00% l3,25%

Kapitola 4 školství a mládež

Přístavba ZŠ - ORG 80954 300 000,00 13 942 900,00 851 830,00 283,94% 6,11%

Rekonstrukce MŠ - výměna kotlů a

stavební úpravy ORG 80955 0,00 169 700,00 161 898,00 0,00% 95,40%

Participativní rozpočet 0,00 100 000,00 98 544,00 0,00% 98,54%

OPPPR - ZŠ výstavba odborné učebny 0,00 680 400,00 679 482,52 0,00% 99,87%

celkem 300 000,00 14 893 000,00 I 791 754,52 597.25% 12.03%

Kapitola 5 Sociální oblast

Rekonstrukce lékárna, ordinace, soc.

služby ORG 80777 10 000 000,00 35 410 000,00 11 993 557,19 119,94% 33,87%

celkem I0 000 000,00 35 410 000,00 11 993 557,19 119.94% 33.87%

Kapitola 6 Kultura a sport

Stavby- informační zařízení 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00% 0,00%

Odhlučnění SK Ěáblice 100 000,00 986 800,00 0,00 0,00% 0,00%

Sportovní zařízení Kokoř.400 45 100,00 45 100,00 45 100,00 100,00% 100,00%

celkem 395 100,00 1 281 900,00 45 100,00 [1,41% 3,52%

Kapitola 7 Bezpečnost

Rekonstrukce budovy MP ORG 81129 150 000,00 I 308 000,00 861 638,38 574,43% 65,87%

celkem 150 000,00 1 308 000,00 861 638,38 574,43% 65,87%

Kapitola 8 Hospodářství

Rekonstrukce BD Dáblická 339 200 000,00 200 000,00 108 667,00 54,33% 54,33%

Obytný dům Akcíz II. 600 000,00 37 939 900,00 14 544 176,44 2424,03% 38,33%

Bytové hospodářství (půdní vestavby

3312023) 191 000,00 191 000,00 190 124,48 99,54% 99,54%

celkem 991 000,00 38 330 900,00 14 842 967,92 1497, 78% 38, 72%

Kapitola 9 Vnitřní správa

Nákup softwaru 0, 00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Stroje, přístroje a zařízení 0, 00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

celkem 0, 00 0,00 0,00 0, 00% 0, 00%

CELKEM Kapitálové výdaje 12 536 100,00 118 898 100,00 54 710 618,01 436,42% 46,01%
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4. FINANCOVÁNÍ

 

 

  

Tabulka č. 6

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKÚ NA BANKOVNÍCH účtecu K 31.12.2021

Název účtu Počáteční stav Konečný stav Změna stavu

v Kč

Základní běžný účet hlavní činnosti 83 044 870,68 77 172 790,33 -5 872 080.35

Účet sociálního fondu 569 481,96 675 623,04 106 141,08

Účet fondu rozvoje a rezerv 68 451 034.89 61 300 925,84 -7 150 109,05

Depozitní účet 2 487 474,62 2 437 737.76 -49 736.86

Základní běžný účet vedlejší hospod. činnost 9 765 152,06 11 131 172,54 1 366 020,48

Termínované vklady hlavní činnost 0.00 0,00 0,00

Termínované vklady vedlejší hospod. činnost OQO 0,00 0100
 

Všechny účty jsou vedeny u PPF, kromě termínovaných vkladů.

Zhodnocování finančních prostředků městské části:

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy o platebnich a bankovních službách mezi městskou částí a J&T bankou měla

vletech 2013-2017 městská část v této bance vytvořeny termínované vklady. Termínovaný vklad byl uzavřen dle

usnesení č. 350/lil/RMČ v tomto rozsahu: 15.000.000,- Kč stříměsíční výpovědní lhůtou s možností automatického

dalšího prodloužení při úrokové míře 0,40%. Tento termínovaný vklad byl po celý rok 2016. K ukončení

termínovaného vkladu došlo na základě doporučení banky a rozhodnutím finančního výboru a RMČ pro neúměrné

snížení úrokových sazeb a pro neochotu banky v termínovaných vkladech nadále pokračovat. 18.1.2017 byla částka

15.000.000,— Kč připsána zpět na fond rezerv a rozvoje. Zhodnocování finančních prostředků v podobě termínovaných

vkladů bylo v 2017 ukončeno a ani v roce 2018 nebylo pokračováno (přetrvávající nízké úrokové sazby).

Celková výše úroků z běžných účtů vedených u PPF dosáhla v roce 2018 celkem 110.735,21 Kč a byla zapojena do

rozpočtu běžného roku 2018 (navýšila výši jednotlivých peněžních fondů a výnosů).

V průběhu roku 2019 se úrokové sazby mírně navýšily, a tak na základě doporučení finančního výboru, Zastupitelstvo

městské části odsouhlasilo usnesením č. 61/19/ZMČ z 19.6.2019 dva termínované vklady, půlroční ve výši 15 mil. Kč

vedeného u Komerční banky a roční bez prodlužování ve výši 30 mil. Kč v J&T bance. Přehled nabídek bankovních

produktů zpracovala společnost Fincentrum a.s. a Komerční banka, všechny byly předloženy jak členům RMČ, tak

ZMČ. Úrokové příjmy z termínovaných vkladů z roku 2019 tak ovlivnily příjmovou stranu rozpočtu roku 2020, kdy

z těchto termínovaných vkladů přibylo celkem 683.400,45 Kč na úrokách a zvýšily tak nespecifickou rezervu roku

2020.

V průběhu roku 2021 úrokové sazby byly minimální a také zdůvodu výstavby v MČ Praha — Ěáblice nebyly

termínované vklady uplatněny.

Účelové fondy

Stavy v účelových fondech podává tabulka č. 6 vypovídající o stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.

12. 2021.

Sociální fond — financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2021. Zůstatek se

převádí do následujícího roku. Tvoří se 5 % z vyplacených hrubých mzdových prostředků. Čerpají se výdaje podle

odsouhlasené Kolektivní smlouvy.

Fond rezerv a rozvoje — tvorba a čerpání fondu probíhá prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2021.

Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. V roce 2021 bylo na tento účet převeden zůstatek (úspora příjmů a

výdajů za rok 2020 na běžném účtu) celkem 16.976.559,05 Kč spolu s KZ roku 2019 ve výši l4.334.569,93 Kč

(důvodem bylo neschválení účetní závěrky hl. m. Prahy za rok 2019 v termínu). Zůstatek tohoto účtu je tedy vytvářen

meziročními přírůstky. Počáteční stav roku 2011 ve výši 14.232.564,92 se do roku 2021 navýšil celkem o

124.826.988,20 Kč. Úsporami za rok 2010 - 5.868.957,48 Kč, za rok 2011 — 8.688.926,95 Kč, za rok 2012 —
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meziročnímí přírůstky. Počáteční stav roku 2011 ve výši 14.232.564,92 se do roku 2021 navýšil celkem o

124.826.98830 Kč. Úsporami za rok 2010 _ S.868.957,48 Kč, za rok 2011 — 8.688.926,95 Kč, za rok 2012 —

3.429.355,92 Kč, za rok 2013 - 3.660.966,37 Kč, za rok 2014 — 6.617.846,27 Kč, za rok 2015 — 8.701.962,22, za rok

2016 - 19.129.S30,70, za rok 2017 — 23.881.585,56 Kč, rok 2018 — 13.592.927,75 Kč, rok 2019 — by převeden až

v roce 2021 výše jmenovanou úsporou za rok 2019-2020 — 31.304.928,98 Kč. Zůstatek fondu se dále pak zvyšuje o

úroky ze zůstatku na účtu celkem za roky 2011-2021 0 částku 433.372,72 Kč. Naopak byl ponížen o částku

4.550.000,- Kč převodem v roce 2014 na akci Zázemí Úáblicke'ho parku, o 20.000.000,- Kč pro zajištění prostředků

na stavbu Multifunkčního domu veř. služeb a úřadu MČ v roce 2017 a o 15.100.000,- Kč pro zajištění prostředků na

pokrytí schodku 2018 a investičního transferu SK Ěáblice na výstavbu multifunkční sportovní haly. V roce 2021 byl

fond ponížen o částku 34.542.000,- Kč na nákup pozemků ve výši 24.542.000,- Kč a pro zajištění prostředků pro akci

Výstavba bytového domu Akcíz 11. při podpisu SOD. Ponížen byl také převodem 4 mil. Kč pro financování

schváleného schodku 2021. Také se z tohoto účtu vyčleňují prostředky pro zhodnocování v podobě termínovaných

vkladů, k 31. 12. 2020 je na termínovaném účtu 0,-Kč (došlo k ukončení termínovaných vkladů). Konečný stav na

účtu Fondu rezerv a rozvoje je tedy k 31. 12. 2021 ve výši 61.300.925,84 Kč.

5. Majetek

O přehledu majetku, jeho počátečním a konečném stavu k 31. 12. 2021 vypovídá tabulka č. 7. Na konci roku byla na

základě inventarizace majetku vytvořena zpráva inventarizační komise, která je přílohou č. 5 a v případě příspěvkové

organizace příloha č. 7.

 

 

 

MAJETEK k 31.12.2021

Název účtu Stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2021 Změna stavu

v Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 492 436,52 540 059,52 47 623,00

Software 70 785,00 70 785,00 0,00

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 62 777,00 62 777,00 0,00

Stavby 723 682 505,27 725 940 000,46 2 257 495,19

Movité věci a soubory movitých věcí 12 501 454,37 18 975 353,67 6 473 899,30

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 173 461 .83 10 776 581,77 603 119,94

Pozemky 267 773 923,51 293 401 094,87 25 627 171,36

Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 4 982 254,81 31 964 364,63 26 982 109,82

Zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 0.00 324 280,00 324 280,00

Oprávky k drobnému nehm. majetku -492 436,52 -540 059,52 47 623,00

Oprávky k software -21,00 -57,00 -36,00

Oprávky k ostatnímu dl. nehm. majetku -31 391,00 -34 391,00 -3 000,00

Oprávky ke stavbám -242 152 145,94 -255 689 355,09 -13 537 209,15

Oprávky k movitým věcem -5 025 717,98 -8 215 124,56 -3 189 406,58

Oprávky k drobnému hmot. majetku -10 173 461,83 -10 776 581.77 -603 119.94

Celkem 761 864 424,04 806 799 727,96  
 

Z výše uvedené tabulky je zřetelný nárůst v roce 2021 u staveb 0 2.257.495,19 Kč oproti roku 2020 - týká se to

zejména zařazení technického zhodnocení budovy ZŠ o 612.396,- Kč (výstavba odborné učebny), technického

zhodnocení budovy ňáblícká 339 o 134.077,- Kč (byt), technického zhodnocení budovy Úáblická 339 o 1.203.682,19

Kč (nebytové prostory pro služebnu MP), malých staveb jako jsou např. kontejnerová stání o 307.340,- Kč.

Přírůstek u movitých věcí — investiční zařízení byl za rok 2021 ve výši 6.473.899,30 Kč. Patří sem zejména

bezúplatný převod automobilu pro JSDH značky Renault Midlum 4x4 CAS 20 v hodnotě 6.350.198,20 Kč, bosého

chodníčku a geoparku v celkové hodnotě (98.544,- Kč). Dále pak dva kotle hrazené z dotace MHMP ve výši 161 898,-

Kč a bezúplatný převod z MHMP pro JSDH ve výši 214.906,- Kč týkající se výstražných systémů. Vyřazen byl starý

Ford Tranzit za 159.900,- Kč a zastaralé nefunkční movité věci ze starého Obecního domu a služebny MP v hodnotě

191 .746,90 Kč.

Změna stavu 11 drobného dlouhodobého majetku byla +603.119,94 Kč u hmotného a + 47.623,- Kč u nehmotného

majetku. Byla způsobena nákupem a převedením majetku na základě dodatku ke zřizovací smlouvě na příspěvkovou

organizaci ZS a MS U Parkánu 17, nákup majetku MČ .
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Mezi dlouhodobě rozpracované investice (nedokončený majetek) patří Stavební a venkovní úpravy ZŠ ve výši

978.880,- Kč, která bude pokračovat v následujících letech, výstavba bytového domu Akcíz Il. — 16.319.220,44 Kč,

přístupové cesty ke hvězdárně — 38.280,- Kč, přechod ulice Úáblická — 30.250,- Kč, projekt dopravní značení —

12.100,- Kč, rekonstrukce starého Obecního domu — l4.363.521,19 Kč, akce Odhlučnění sportovního areálu —

83.205,- Kč, výstavba odbomé učebny ZŠ — 138.908,— Kč. Celkem nedokončené investice jsou ve výši 31.964364,63

Kč.

6. Vyúčtování s rozpočty hl. města Prahy a se státním rozpočtem

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2021

účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu. O tyto účelové dotace se zvýšil rozpočet

městské části (viz 1. Komentář k rozpočtu). Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naši

městské části s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. města Prahy

za rok 2021.

Finanční vypořádání vztahů mezi městskou částí a hl. m. Prahou a mezi městskou částí a státním rozpočtem vycházejí

ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb., a č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění

pozdějších předpisů.

Městská část Praha - Úáblice

]. odvede při finančním vypořádání celkem 43.250.215,42 Kč

z toho:

a) do státního rozpočtu celkem 0,00 Kč

- vratka účelových prostředků poskytnutých během roku

2020 z MF ČR 0,00 Kč

b) do rozpočtu hl. m. Prahy celkem 43.250.215,42 Kč

- Vratka účelových prostředků poskytnutých v průběhu

roku 2021 (pol. 4137) 20.795.729,56 Kč

- Vratka účelových prostředků poskytnutých v průběhu

roku 2020, (popř. předchozích let) ponechaných k využití

v roce 2021 22.152.449,07 Kč

- Vratka účelových prostředků UZ 127 a 130

bez ohledu na rok poskytnutí 301.961,79 Kč

— Doplatky podílu místních poplatků 75,00 Kč

2. obdrží při fmančním vypořádání celkem l33.908,00 Kč

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 0,00 Kč

b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 133.908,00 Kč

- Dokrytí nákladů na zkoušky odborné způsobilosti 12.800,00 Kč

- Participativní rozpočty 121 .108,00 Kč
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Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP V roce 2020 popř. v předchozích letech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ponecháno na rok Požadavek na

Název akce ORG 2021 v Kč ponechání v Kč

Stavební a venkovní úpray ZŠ - lV. etapa 80954 13 942 915,97 13 091 085,97

Odhlučnění sportovního areálu SK Dáblice 80931 866 795,00 866 795,00

Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně 80206 1 997 254,75 1 997 254,75

Lekarna, ordinace. soc. služby - havarijní stav stropu 80777

a rek. budom 17 410 036.00 5 416 478481

mezisoučet ÚZ 90 34 21 7 001,72 21 371 614,53

Výsadba stromořadí a parky (ÚZ 118) neinv. 2 057 464.34 780 834,54

Opatření v souvislosti s šířením noveho koronaviru .

ÚZ 127 neinvg “cm' 446 35590 301 961,79

mezisoučet ÚZ 118 2 503 820,24 1 082 796,33

°°“‘°'“ 36 720 821,96 22 454 410,86    
 

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2021

 

 

 

 

 

Poskytnuto v roce Požadavek na

“z" akce ORG 2021 v Kč ponechání v Kč

VýstaVba bytOVéhO domu "AkCiZ" (FRDB) 80840 17 000 000.00 12 795 729,56

Lékárna, ordinace, soc. služby, havarijní stav stropu 80777 8 000 000 00 8 000 000 00

a rek. budovy ' '

Celkem 25 000 000,00 20 795 729,56    
 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 43.250.215,42 Kč a obdrží do svého

rozpočtu 133.908,00 Kč.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2021 bude městským částem hl. m. Prahy

sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2021 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2022) a po

uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem (červen 2022).

V době tvorby tohoto dokumentu (5/2022) byla schválena žádost MČ o možnost využít investiční dotační prostředky

2 let 2016-2021 iv roce 2022 usnesením č. 35/43 z 24.3.2022 ZHMP.

Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi

Vztahy mezi příspěvkovými organizacemi a jejich zřizovatelem jsou vymezeny zákonem č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část má jednu příspěvkovou organizaci — Základní a mateřskou školu U Parkánu 17, její příjmy a výdaje

hrazené rozpočtem městské části jsou v kapitole 04 Školství.

Náklady na provoz v hlavní činnosti příspěvkové organizace byly finančně kryty vlastními výnosy, dary a hlavně

příspěvky od zřizovatele.

RMČ schválila účetní závěrku PO za rok 2021 usnesením č. 965/22/RMČ dne 11.4.2022, na základě předložených

finančních vypořádání všech dotací, transferů a finančního vypořádání příspěvku zřizovatele, stejně jako na základě

všech zákonných účetních výkazů za rok 2021.

V rámci roku 2021 byly provedeny 3 kontroly hospodaření zřizovatelem, veškeré zjištěné nedostatky byly

napraveny.

Výkazy o hospodaření příspěvkové organizace jsou v příloze č. 6 a 7.

Finanční vypořádání u poskytnutých darů, veřejnoprávních smluv — TJ Dáblice, Český klub seniorů, TTC — stolní

tenis a u ostatnich obdarovaných sdružení, došlo ve stanovených termínech a řádně.
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7. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát městské části

Rozvaha městské části

Rozvaha za celou rozpočtovou organizaci (Příloha č. l) sestavená k 31. 12. 2021 zachycuje přehled o majetku

městské části (aktiva) v celkové výši 968.018.568,94 Kč a zdrojích jeho financování (pasiva) v celkové výši

968.018.568,94 Kč.

V prvním sloupci aktiv (brutto) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu neupravená o výši

oprávek a opravných položek k 31. 12. 2021. V druhém sloupci (korekce) je uvedena informace o výši oprávek a

opravných položek. Ve třetím sloupci (netto) je uvedena informace o stavu dané položky upravená o výši oprávek a

opravných položek, které se vztahují k dané položce. Ve čtvrtém sloupci (netto minulé období) je u jednotlivých

položek rozvahy uvedena informace o stavu k 31. 12. 2020 upravená o výši oprávek a opravných položek, které se

vztahují k dané položce.

V prvním sloupci p_asiy (běžné období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12.

2021. V druhém sloupci pasiv (minulé období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace ojejím stavu k 31.

12. 2020.

 

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty (Příloha č. 2) sestavený k 31. 12. 2021 zachycuje náklady, výnosy a výsledek hospodaření

účetní jednotky - městské části.

První a druhý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hOSpodářský výsledek za rok 2021 v rozdělení na

hlavní činnost (hlavní činností se rozumí činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena) a na hospodářskou činnost

(hospodářskou činností se rozumí činnosti stanovené jako vedlejší podnikatelské - v městské části se jedná především

o správu bytového fondu).

Třetí a čtvrtý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek za minulé obdobi, tj. k 31. 12.

2020 opět v rozdělení na hlavní činnost a na hospodářskou činnost.

Náklady hlavní činnosti MČ Praha Dáblice byly za rok 2021 ve výši 44.013.788,05 Kč, z hospodářské (výdělečné)

činnosti pak ve výši 4.885.222,71 Kč. Výnosy za rok 2021 u hlavní činnosti činily 48.042.621,42 Kč, u hospodářské

činnosti 4.366.177,35 Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2021 činil u hlavní činnosti 4.028.833,37 Kč

(zisk), u hospodářské činnosti 519.045,36 Kč (ztráta).

Přiznání k dani z příjmu právnických osob se podává za celou organizaci (hlavní plus vedlejší hospodářská činnost).

K 31.12.2021 se provádí tzv. odhad daně, který byl za celou organizaci zaúčtován do vedlejší hospodářské činnosti

jako předpis daně z příjmu právnických osob. Byl proveden zápis ve výši 984.668,57 Kč , z toho vedlejší zdaňovací

činnost se na tomto předpisu podílela částkou 360.776,90 Kč a hlavní činnost pak 623.891,67 Kč.

Hospodářský výsledek před zaúčtováním předběžné daňové povinnosti činil za celou organizaci 4.494.456,58 Kč.

Zaúčtována předběžná daňová povinnosti činila za celou organizaci 984.668,57 Kč.

Tento předpoklad může být mírně odlišný od skutečnosti. Důvodem je předpis daně zaúčtovaný v 12/2021 a skutečný

výpočet daně na základě uzávěrky roku v 3/2022, který činil 988.173,05 Kč, který bude v 6/2022 odveden po

schválení hl. m. Prahou.

Přehled o hospodářském výsledku

Výsledek hospodaření celkem (za hlavní i hospodářskou činnost) uvedený ve Výkazu zisku a ztráty se významně

liší od salda příjmů a výdajů, které je uvedeno ve finančním výkazu Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu (dle tohoto

výkazu zpracovaná tabulka č. 3). Výsledek hospodaření uvedený ve Výkazu zisku a ztrát je sestaven na aktuální bázi,

tj. jako rozdíl mezi skutečnými realizovanými výnosy bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly, a skutečnými

náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly. V nákladech se objevují i nepeněžní náklady, jako jsou

odpisy, opravné položky, náklady příštích období a další. Zatímco výsledek rozpočtového hospodaření z finančního

výkazu je zpracován na bázi hotovostní, tj. jako rozdíl mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji peněžních

prostředků.
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Přehled výsledku hospodaření zaúčtovaný k 31.12.2021

Celkový výsledek hospodaření je ve výši — 3.509.788,01 Kč - z toho:

výsledek hospodaření v hlavni činnosti ve výši 4.028.833,37 Kč (zisk)

výsledek hospodaření v hospodářské činnosti ve výši - 519.045,36 Kč (ztráta)

zaúčtovaný předpis daně z příjmu 2021 984.668,57 Kč

Celkový výsledek hospodaření bude proúčtován ve prospěch účtu 432 - výsledek hospodaření minulých

účetních období po jeho schválení ZHMP.

Zastupitelstvo MČ Praha — Úáblice schválilo účetní závěrku MČ za rok 2021 na svém 23. zasedání dne 27.4.2022

usnesením č. 210/22/ZMČ.

Stručné vysvětlení rozdílu mezi Závěrečným účtem a schválením účetní závěrky:

Závěrečný účet — obsahuje jak výsledek hospodaření městské části — tzn. rozdíl mezi příjmy a výdaji, tak

hospodářský výsledek — tzn. rozdíl mezi náklady a výnosy. Výsledek hospodaření městské části je laicky řečeno,

zůstatek na běžném účtu. Je to rozdíl mezi veškerými příjmy, které městská část v rámci jednoho kalendářního roku

obdržela a veškerými výdaji, které městská část v rámci jednoho kalendářního roku vydala. Pak dokument obsahuje

výkazy jako je Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a mnoho dalších podkladů dle zákona o rozpočtových pravidlech.

A právě ve Výkazu zisků a ztrát se můžeme dočíst o tzv. hospodářském výsledku, který se schvaluje v rámci

schvalování účetní závěrky. Je to rozdíl mezi náklady a výnosy za kalendářní rok. Nikoli mezi příjmy a výdaji.

Zastupitelé tak v rámci závěrečného účtu schvalují i hospodářský výsledek (účetní závěrku). V rámci schvalování

účetní závěrky ZMČ schválila samostatně usnesením č. 210/22/ZMC účetní závěrku MC dne 27.4.2022 a účetní

závěrku PO odsouhlasila RMC usnesenim č. 965/22/RMC dne 11.4.2022.

s. EKONOMICKÉ ÚDAJE

Pohledávky a závazky městské části

K 31. 12. 2021 eviduje městská část pohledávky v celkové výši 8.421.145,35 Kč brutto - ztoho:

Pohledávky dlouhodobé na účtu 471 (poskytnuté zálohy na transfery — 5.862.359,72 Kč — investiční transfer Sk

ňábíice ve výši 5,1 mil. Kč, 400.000,- Kč transfer na činnost Sk Dáblice, 362.359,72 Kč záloha MČ Dolní Chabry _

sociální pracovník)

mhlgdávky sledované na účtu 31110dběratele) ve výši 80.80148 Kč, tj. zpronájmu bytů, nebytových prostorů,

pozemků, dále ostatní pohledávky, jako např. platby za inzeráty, přefakturace služeb, nezaplacené poplatky z prodlení

pohledávky sledované na účtu 315 (jiné pohledávky z hlavm’ činnosti) ve výši 414.750 - Kč, které vznikly

nezaplacením místních pokut za přestupky (58.400,- Kč), pohledávky ve splatnosti týkající se záborů veřejného

prostranství (ve výši 353.400,- Kč - uhrazeno 1/2022), pohledávka za poplatkem ze psů (2.950,- Kč — uhrazeno 1/22),

ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 880.651 Kč - přijaté krátkodobé zálohy sledované na účtu 314 (krátkodobé

poskytnuté zálohy), tj. zúčtovatelné zálohy za teplo, plyn, elektrickou energii, vodné a stočné, odvoz odpadu a 377

(ostatní krátkodobé pohledávky — 207.492,98 Kč, součástí je pohledávka za vedlejší hospodářskou činností ve výši

97.027,63 což je 50% podíl VHČ na revizích za rok 2021, uhrazeno v 1/2022 a částky k rozúčtování pro bytové a

nebytové pronajaté prostory), 381 (náklady příštích období — 103.803,89 Kč), a 388 dohadné účty aktivní —

871.286,28 Kč (dohadné položky u akce Sociální pracovník Dolní Chabry).
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K 31. 12. 2021 eviduje městská část závazky v celkové výši 8.221.424,52 Kč LEM:

krátkodobé závazky ve výši 4.492,026,45 Kč - přijaté krátkodobé zálohy na účtech 324 (krátkodobé přijaté zálohy —

392.943,21 Kč), tj. především zúčtovatelné zálohy s nájemníky, 343 daň z přidané hodnoty (927.001,66 Kč —

uhrazeno v 1/2022) a 349 (závazky k vybraným místním vládním institucím), tj. závazky ke státnímu rozpočtu,

k rozpočtu hl. m. Prahy, k finančnímu úřadu (984.668,57 — předpis daně z příjmu), na účtu 374 (krátkodobé přijaté

zálohy na transfery — 0,- Kč — nevyúčtované zálohy na volby, k vyúčtování dochází vždy následující rok v lednu), na

účtu 383(výdaje příštích období — 0-,Kč), na účtech 384 (výnosy příštích období 921.576,76 Kč — nájemné za hrobová

místa, půdní vestavby, věcná břemena), 389 (dohadné účty pasivni — 433.152,87 Kč), a na účtu 378 (ostatní

krátkodobé závazky — 70.055,- Kč — vratka dotace za PO 32.900,- Kč a 37.155,- Kč závazek vůči ZŠ -bytové jednotky

v MŠ).

dlouhodobé závazky sledované na účtu 459 (ostatní dlouhodobé závazky) jsou ve výši 3.021 =665,Q71 Kč, tj. zejména

závazky hl. činnosti vůči vedlejší hospodářské činnosti (poplatkové prázdniny u půdních vestaveb na dobu určitou) a

depozita (pozastávky ze smluv o dílo).

dlouhodobé závazky sledované na účtu 472 (přijaté zálohy na transfery) — l.470.360,78 Kč (Sociální pracovník — akce

do 6/2022).

Přesný rozpis jednotlivých pohledávek a závazků MČ lze zjistit v dokladové inventuře pohledávek a závazků za rok

2021.

Vymáhání pohledávek

Při vymáhání nezaplacených pokut a místních poplatků v hlavní činnosti se postupuje dle zákonů č. 280/2009 Sb.,

daňový řád č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích vše v platném znění, přičemž

jsou využívány tyto prostředky: výzvy k zaplacení nedoplatku, exekuce přikázáním pohledávky na peněžní prostředky

povinné osoby na účtech vedených u bank, exekuce srážkami ze mzdy a přihlášky pohledávky do osobního bankrotu u

fyzických osob a přihlášky do insolvenčního řízení u právnických osob.

Při vymáhání ostatních pohledávek, především nedoplatků na nájemném a službách za byty a nebytové prostory, se

postupuje dle zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění, a

postupuje se následujícím způsobem: kzaplacení dlužného nájemného vč. služeb je dlužník vyzván zasláním

doporučené upomínky nebo v případě vzniku přeplatku na vyúčtování služeb, tepla a vody je tento přeplatek použit na

úhradu dlužné pohledávky. Jestliže dlužník nereaguje na zaslanou upomínku, zašle městská část dlužníkovi výzvu

kúhradě dlužné pohledávky s možností uzavření splátkové dohody. Ta je sepsána s dlužníkem a úřadem městské

části., schvaluje rada městské části, případně zastupitelstvo městské části. Pokud dlužník neplní své závazky

z uvedených smluv, předává se pohledávka exekutorské kanceláři nebo je řešena právníkem městské části.

Celkový přezkum hospodaření za MČ Praha Dáblice provedla auditorská skupina Magistrátu hlavního města Prahy

ve dvou přezkumech. Dílčí přezkum (kontrola 1-6/2021) proběhla na podzim ve dnech 6.9.2021-17.9.2021 a

výsledkem byla Dílčí zpráva o přezkumu, na jehož základě proběhlo Opatření starosty k dílčí zprávě. Závěrečný

přezkum (7-12/2021 plus inventarizace) proběhl v březnu roku 2022 ve dnech 7.3.2022-17.3.2022 a výsledkem byla

Zpráva o celkovém přezkumu hospodaření MČ Praha Úáblice 2021 (příloha č. 8). Opatření starosty kZávěrečné

zprávě je přílohou č. 9. V závěrečné zprávě byl jeden méně závažný nedostatek, který

byl hned napraven. Audit proběhl bez problémů.
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9. Hospodářská činnost za rok 2021

Správa bytového a nebytového fondu a další činnost, která souvisí s pronájmem a prodejem obecního

majetku (hospodářská činnosti MČ) je zajišťována úřadem městské části.

Počet bytů ve správě městské části je 53.

Jedná se o bytové domy čp. 160/4 (5 bytů), 161/8 (16 bytů), 66/79 (5 bytů), 339/14 (13 bytů) v ulici

Ěáblická, čp. 88/51 (7 bytů) v ulici Legionáři), čp. 18/9 (5 bytů) v ulici U Parkánu, čp. 532 (objekt MŠ

2 byty) v ulici Kučerové.

Během roku 2021 bylo uzavřeno: 6 nájemních smluv na pronájem bytů (z toho 2x nová nájemní smlouva

a 4x obnova staré nájemní smlouvy), 2 nájmy bytů byly ukončeny, podepsáno 7 dodatků k nájemním

smlouvám o prodloužení nájmu.

Počet pronájmů nebytových prostor, pozemků a zahrádek se během roku měnil, k 31. 12. 2021 byl

celkový počet 41.

Pronajímané nebytové prostory se nachází v objektu čp. 159/7 (Obecní dům) v ulici Ke Kinu (v roce

2021 probíhala rekonstrukce objektu - pronájmy byly přemístěny do náhradních prostor , dále čp. 765

(Hasičáma) v ulici U Parkánu, čp. 598 (Restaurace Pod Hvězdárnou) v ulici Květnová, čp. 400

(Tělovýchovná jednota) v ulici Kokořínská, čp. 339/14 (Pošta) v ulici Úáblická, čp. 161/8 (Garáže)

v ulici Dáblická, v ulici Osinalická Komunitní centrum Úáblice - Vlna čp. 1069/26, v ulici Květnová

čp. 553/52 (objekt bývalého úřadu MČ, nyní Maata- soukromá mateřská škola).

V průběhu roku 2021 bylo uzavřeno 6 nových nájemních smluv na pronájem nebytových prostor

v Obecním domě a Multifunkčním sále, ukončeny 4 nájmy a podepsáno 13 dodatků k nájemním

smlouvám. Dále bylo uzavřeno - 1 smlouva o zřízení věcného břemene za úplatu a 6 budoucich smluv

o zřízení věcného břemene.

Výnosy hospodářské činnosti za rok 2021 byly ve výši 4.366.177.35 Kč (před započtení předpisu daně

z příjmu právnických osob za Hlavní i Vedlejší hospodářskou činnost, který se od výnosů odečítá, byly

výnosy ve výši 5.530.845,93 Kč). Výnosy zdaňované činnosti zahrnují především výnosy z pronájmu

obecních bytů a nebytových prostor a výnosy z prodeje pozemků a prodeje DHM, prodej inzerce

v Dáblickém zpravodaji, výnosy ze zřízení úplatných věcných břemen.

Výnosy byly tvořeny:

pronájmem bytů (účet 603 01) v bytových domech (ul. Ěáblická čp. 160/4, 161/8, 66/79, 339/14,

Legionářů 88/51, U Parkánu 18/9, Kučerové 532), v celkové výši 3.240.028,4l Kč

pronájmem nebytových prostor (účet 603 02) v objektu Obecního domu čp. 159/7, U Parkánu 765,

Květnová 598, garáže Dáblická 161/8, Květnová 553 v celkové výši l.590.160,07 Kč

pronájmem pozemků jako zahrádek (účet 603 03) v celkové výši 44.449,00 Kč

pronájmem hrobových míst (účet 603 04) na hřbitově v celkové výši 78.787,70 Kč

pronájmem pozemků (účet 603 06) v celkové výši 174.435,00 Kč

prodej služeb, věcné břemeno (účet 602 00) v celkové výši 19.166,96 Kč

inzerci v Dáblickém zpravodaji (účet 602 05) inzerce 65.83 5,00 Kč, smlouva o propagaci obch. jména

s firma Kolektory Praha 50.000,— Kč (byly zapojeny do rozpočtu na akci „Zažít Ěáblice jinak“), v

celkové výši 115.835,00 Kč

ostatními službami a finančními výnosy (účet 602 07) - 147,11 Kč.

výnosy z prodeje pozemků (účet 647) - v celkové výši 0,00 Kč

výnosy z prodeje drobného hmotného majetku (účet 646) — v celkové výši 0,00 Kč

ostatni výnosy (účet 649) - příjem ze zaokrouhlení měsíčního odvodu DPH 3,03 Kč, pojistné plnění

z poj. událostí 77.408,00 Kč, předpis DPPO 2021 - 984.668,57 Kč, v celkové výši -907.257,54 Kč

úroky z bankovního účtu (účet 662) - úroky z BÚ v celkové výši 10.425,64 Kč

výnosy z přecenění reálnou hodnotou (účet 664) v celkové výši 0,00 Kč



Náklady hospodářské činnosti za rok 2021 byly ve výši 4.885.222,7l Kč.

Náklady na opravy a údržbu zahmují:

spotřebu materiálu (účet 501) - pro údržbu hřbitova, pro opravy svépomocí v bytech a bytových domech,

úklidové prostředky, kancelářské potřeby v celkové výši l92.733,72 Kč

spotřebu energie (účet 502) - což obsahuje spotřebu plynu, elektřiny, vody, v nebytových prostorech a

volných bytech, náklady při pronájmech v Obecním domě, Vlně a v Multifunkčnírn sále v celkové výši

300.821,87 Kč

opravy a údržbu (účet 51 l) v celkové výši l.087.007,66 Kč

Finanční rostředk na o ra havárie ' 2 7.6 63 - Kč : v roce 2021 byly provedeny opravy

čtyř bytů, ato, v bytovém domě 88/71 ul. Legionářů — byt č. 2 -oprava havarijního stavu stoupaček ve

výši 28.806,- Kč, provedeno firmou David Němec a Plicková servis s.r.o.

V bytovém domě Dáblická 160/7 byla provedena v bytě č. 1 — oprava elektrorozvodů, zednické práce,

provedla firma Marek Vovolka, ve výši 44.71 1,50,- Kč

V bytovém domě U Parkánu 18/9 - byt č. 2 — provedena oprava podlah a malování, provedla firma Petr

Horyna a Michal Černý v celkové výši 55.450,00 Kč

V bytovém domě Dáblická 339/14 - byt č.2 — oprava havarijního stavu rozvodů v koupelně, provedla

firma David Němec, v celkové výši 128.641,13 Kč

Běžné Opavy v pronajatých bngch (495.054,61 Kč); především instalatérské a topenářské (byly

vyměněny 3 plynové kotle firmou TD servis s.r.o., ve výši 224.940,00 Kč), elektro, zámečnické práce,

opravy podlah, opravy plynových kotlů, boilerů, výměny zařizovacích předmětů.

U objektu čp. 160/4 Dáblická ul. byla provedena oprava vstupních dveří ve výši 17.710,-Kč firmou

Volej Ferdu, v bytovém domě Ěáblická 161/8 byla provedena oprava domovních zvonků výši 53.222,-

Kč firmou Elektro Elefant s.r.o., dále oprava střešního okna výměnou ve výši 40.779,- Kč firmou Petr

Janeček. V objektu Dáblická 66/79 byla provedena oprava úmkové dlažby ve výši 31.702,- K6 firmou

Miroslav Porn a.

V obiektu KC lgáblice — Vlna (90.750.00 K6) byly provedeny opravy dveřních křídel ve výši 90.750,-

firrnou Šulc a syn a.s., dále běžné opravy.

U obiektu čp. 159/7 — Qbecní dům (31.417,65 Kč) byla provedena oprava elektronického systému

v lékárně, poškozeného při rekonstrukci objektu.

U objektu čp. 94 - hřbitov (24.200: K6) byla provedena oprava hřbitovních vrat firmou Mykola

Danylyak.

U obiektu č.p. 553/52 Květnová ( 13.438: Kč) byla provedena oprava střešního žlabu firmou Jakub

Knespl ve výši 12.010,- Kč, dále opravy havárie rozvodů vody ve výši 134.785,53 Kč firmou Atlantik

servis s.r.o., dále běžné opravy.

V objektu JSDH — U Parkgju 765_ byly provedeny opravy nalezených závad po pravidelných revizích

ve výši 31 .53 8,77 K6, firmou Abadoors s.r.o. & firmou Radomír Rezníček.

cestovné (účet 512) V celkové výši 2.761,00 Kč

ostatní služby (účet 518) v celkové výši 582.085,84 Kč

Finanční prostředky, které byly čerpány na kontroly spalinových cest (24.960,- Kč firma Petr Čejda),

periodické prohlídky hasicích přístrojů (4.900,-Kč firma Babuš s.r.o.), deratizace (57.839,- Kč firma

Novák), revize plynových rozvodů (35.491,- Kč, filma Plynoservis Jílek), přistavení kontejnerů při

úklidu domovních prostor (26.475,- Kč od firmy Daniel Hřebík), odborné prohlídky a další služby p_rg

bgové domy, v celkové výši 155.456,- Kč.

V Qbecním domě, Ke Kinu 159/7 bylo hrazeno přistavení kontejnerů na vyklízení před rekonstrukcí

(27.805,- Kč firma Daniel Hřebík), stěhování a vyklízení pro rekonstrukci lékárny (39.159,- Kč)

v celkové výši 66.964,00 Kč.

Hřbitov — probíhala výměna kontejneru, náklady v celkové výši 53.929,40 Kč.
 

 



Obiekt Květnová 553 — u objektu byla provedena deratizace, kontrola a servis vrat, revize plynových

rozvodů, spalinových cest, elektro revize v celkové výši 31.712,80,- Kč.

Obiekt nová Radnice Osinalická 1104/13 — byly provedeny kontroly, revize a technické prohlídky

budovy ve výši 94.027,63 Kč, dále náklady spojené s pronájmem multifunkčního sálu 12.650,00 Kč,

mimořádná kontrola systému 802 a výměna lahví C02 při poplachu v budově při pronájmu prostor

sálu (25.410,- Kč firma Gradus s.r.o.), zbytečný výjezd Hasiči Praha (2.955,- Kč) a další služby,

celkové náklady ve výši 163.677,04 Kč.

V obiektu KC Vlna Osinalická 1069 — hrazena ostraha objektu (13.796,- Kč fuma SCSA Security

s.r.o.), kontrola zabezpečovacího systému (10.685,50 Kč firma LAMA Operations), dále příslušné

revize, celkem za objekt 31.746,50 Kč

Ostatní služby — poštovné (4.753,- Česká Pošta), bankovní poplatky (3.535,- Kč PPF banka a.s.),

náklady na tisk inzerce (22.543,- Kč ), telefony používané pro VHČ (4.572, Kč — Vodafone),právní

pomoc Dohnal&Bernard, upgrade programů, školení zaměstnanců a další služby, v celkové výši

78.600,10 Kč.

mzdové náklady (účet 521) pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské činnosti v celkové

výši 989.159,00 Kč

zákonné pojištění (účet 524) — sociální a zdravotní pojištění v celkové výši 314.070,50 Kč

jine' soc. poj. (účet 525) — zákonné pojištění zaměstnanců v celkové výši 3.768,00 Kč

jiné sociální náklady (účet 528) — příspěvek do sociálního fondu, tvořený z vyplacených mzdových

prostředků - účtováno v hlavní činnosti

ostatní daně a poplatky (účet 538) v celkové výši 0,00 Kč

smluvní pokuty & úroky z prodlení (účet 541) — úrok z prodlení při dodatečném přiznání k dani z přidané

hodnoty — 10,00 Kč

tvorba fondů (sociální) (účet 548) v celkové výši 44.759,20 Kč

ostatní náklady z činnosti (účet 549) — pojištění bytových domů a nebytových prostor, pojištění

odpovědnosti za škody, v celkové výši 40.021,72 Kč

účetní odpisy (účet 551) bytových domů a nemovitosti určených k pronájmu v celkové výši

1.335.180,00 Kč

zústatková cena prodaného majetku DHM (účet 553) v celkové výši 0,00 Kč

prodané pozemky (účet 554) - náklady 2 přecenění reálnou cenou v celkové výši 0,00 Kč

opravné položky k pohledávkám (účet 556) v celkové výši -7.155,80 Kč

náklady 2 vyřazených pohledávek (účet 557) — v celkové výši 0,00 Kč

náklady z přecenění reálnou hodnotou (účet 564) ve výši 0,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKOU ČINNOST 2021

465.623,2l Kč - výsledek hospodaření zdaňované činnosti před zdaněním, tzn. před zaúčtováním

předběžné daňové povinnosti

984.668,57 Kč - zaúčtovaná předběžná daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob MČ

-519.045,36 Kč - výsledek hospodaření zdaňovane' činnosti MČ po zdanění, tzn. po zaúčtování

předběžné daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob (viz „Výkaz zisků

a ztrát“ bod C. l.)

Přehled o plnění rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti je vykázán v příloze č. 4
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Městská část Praha-ňóblice

Adresa: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha 8 Dáblice

S-MHMP 93359/2020

' V. l r . re .

3.509.788,01 Kč - výsledek hospodaření hlavní a zdaňovanč činnosti MČ po zdanění. tzn. po aúčtování

předběžné daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob

(viz „Výkaz zisků a ztrát“ bod C. 1.)

984.6685? Kč - zaúčtovaná předběžná daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob MC

4.494.456.58 Kč - výsledek hospodaření hlavní a zdaňované činnosti před zdaněním. tzn. pred zaúčtováním

předběžné daňové povinnosti (vizW)

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol žk í ní: celkem Kč 45.568.608.90

- ostatní fondy - úroky (419) BC 87 583.65 Kč

- Ostatní výnosy z činnosti (649) HČ 0.00 Kč

m HČ vně Celkom na:

501 - spotřeba materiálu 592 803,23 0,00 592 803,23

502 — spotřeba energií 292 313,50 78 863,00 371 176,50

51 1 - opravLa udržování 1 614 9g,“ 0,00 1 614 926,56

512 - náklady na cestovné 55 729,00 0,00 55 729,00

513 - náklady na reprezentaci 73 678,00 0,00 73 678,00

518 - ostatní služby 8 280 961,42 090 8 280 961,42

521 - mzdové náklady 6 962 015,00 0,00 6 962 015,00

. 524 - zák. soc. pojištění 2 026 051,50 0,00 2 026 051,50

525 - jiné soc. pojištění 23 704,00 0,00 23 704,00

527 — zákonné soc. náklady 64 133,62 0,00 64 133,62

528 . jiné soc. náklady 154 000,00 0,00 154 000,00

538 —jiné daně 910131013)! 64 458,00 0,00 64 458,00

542 —jiné pokuty a penále 0,00 0,00 0,00

543 —dary a Líná bczúplgředání 74 341,40 0,00 74 341,40

547 - manka a škody 0,00 0,00 0,00

548 - tvorba fondů 270 000,20 44 759,00 314 749,40

549 - ostatní náklady z činnosti 211 129,20 990 211 129,20

553 — prodaný DHM 0,00 0,00 0,00

554 - prodané pozemky(ZCúčemí) 0,00 0,00 0,00

557 - náklady z vyraz. Pohledávek 4 633,00 0,00 4 633,00

558 - náklady z DDM 736 187,34 0,00 736 187,34

556 - tvorba a zúčtování OP 0,00 0,00 0,00

564 — náklady 2 přecenění RH 0,00 0,00 0,00

572 - náklady na transfery 9 752 937,00 0,00 9 752 937,00       
 

- účetní odpisy (551)

31 254 001,97 123 622,20 31 377 624,17

HČ 12768 221,08 VHČ1335180.00 celkem 14.103.401.08 Kč

 



' ' l e : celkem Kč 4486215430

 

 

hmm;
602 . výnosy z prodeje služeb HC 160 140.00 Kč

605 - výnosy ze správních poplatků HČ 42 270.00 Kc

606 - výnosy z místních poplatků HČ l 147 182,50 Kč

642 - jiné pokuty a penále HČ 34 000,00 Kč

648 - čerpání fondů HČ 209 440.00 Kč

649 - ostatní výnosy z činnosti HČ 133 807.50 Kč

672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů HČ 37 659 611.60 [(0

686 - výnosy ze sdílených majetkových daní HČ 5 460 113,10 Kč

Celkem r. 101 Kč 44.846.564.70

641 - nenplacené smluvní penále 0,00 Kč

Mum

664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 Kč

556 - tvorba a zúčtování OP 15 590,00 Kč

W-MČ neuplatňuje mimoúčetní daňové odpisy.

T |) C na . — MČ neúčtuje a neúčtovala zákonné opravné položky dle zákona o rezervách a

ani neeviduje k 31.12.20020 takové pohledávky, ke kterým by se daly tvořit

opravné položky dle zákona o rezervách.

MČ neuplatnila jako daňový základ odpis pohledávek (úč.557 ř.40)

W—MČ nemá v roce 2021 zaúčtovanou žádnou DzNNV na

účtu 538. která by se vztahovala ke zdaňovanému období

- základ dano 530031030 Kč

WMC uvedená na r. 290 DAP je výši 988 173,05 Kč

Vypracoval: lng. Bronislava Lomozov

Tel: 283 910 723. 602 333 271

Oprávněná osoba: lng. Miloš Růžička, starosta MČ

 

  

Podpis oprávněné osoby

Praha 28.3.2022



Připomínky ke Zprávě o plnění rozpočtu, planu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření

městské části Praha - ňablice za rok 2021 mohou občané uplatnit bud' písemně do 22. června 2022

prostřednictvím podatelny Městské části Praha - ňáblice, Osinalická 1104/13, Praha 8, 182 00 anebo ústně na

zasedání Zastupitelstva městské části Praha - ňáblice dne 22. června 2022.

Závěrečný účet včetně příloh jsou uloženy v podatelně Městské části Praha-ňáblice knahlédnutí, celý

Závěrečný účet je zveřejněn na webových stránkách Městské části Praha — ňáblice.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha — ňáblice za období od

1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 je uložena knahlédnutí v podatelně Městské části Praha - ňáblice,

Osinalicka 1104/13, Praha 8 182 00.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha- ňáblice za období od

1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 vč. výkaz--Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty sestavené k3l. 12.2021 jsou

zveřejněny na webových stránkách Městské části Praha— Déblice.
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PŘÍLOHA čísw 1

ROZVAHA — BILANCE ZA OBDOBÍ 2021 MČ ČÁBLICE

 

 



 

I Ú Č a T N 1 z A V E R K A I

 

  

| W.ix] I mimořádná If I I mezitímní I 44] * typ závěrky

označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

 

NÁZEV účaruí JEDNOTKY Městská část Praha Dáblíce

 

 

 

 

Sídlo účetní jednotky — ulice,čp Osinalícká 1104/13

- obec Praha 27

- PSČ,pošta 18202 Praha 8

Místo podnikání — ulíce,čp Osínalická 1104/13

- obec Praha 27

— PSČ,pošta 18202 Praha 8

I Č 0 00231266

Právní forma neurčeno

 

Předmět podnikání — hlavní činnost

- vedlejší činností

 

CZ—NACE   
 

 

Název nadřízeného orgánu (zřízovatel)l Pro hlavní město Praha 131/200035b v plném znění

 

I Okamžik sestavení I 13.02.2022 09:43:00

 

Kontaktní údaje - Telefon

- Fax

— E-maíl

— WWW stránky

 

Razítko účetní jednotky

 

 

Osoba odpovědná za účetnictví Pavla Černá

 

Podpisový záznam

 

 

Statutární orgán

 

Podpísový záznam   
 

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze

tohoto listu.

' Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*
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ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

sestavená k 31. prosinci 2021

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

I Č 0 Název účetní jednotky Období

00231266 Městská část Praha Dáblice 12/2021

Číslo Název položky Syntetický 0 B D o B 1

položky účet B E z N É MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 243 341 024,78 275 322 455,84 968 018 568,94 933 629 821,98

A. Stálá aktiva 1 087 917 656,64 275 255 568,94 812 662 087,70 767 455 668,51

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 673 621,52 574 507,52 99 114,00 102 150,00

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Software 013 70 785,00 57,00 _ 70 728,00 70 764,00

3. Ocenítelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 540 059,52 540 059,52 0,00 0,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 62 777,00 34 391,00 28 386,00 31 386,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 081 381 675,40 274 681 061,42 806 700 613,98 761 762 274,04

1. Pozemky 031 293 401 094,87 0,00 293 401 094,87 267 773 923,51

2. Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Stavby 021 725 940 000,46 255 689 355,09 470 250 645,37 481 530 359,33

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 18 975 353,67 8 215 124,56 10 760 229,11 7 475 736,39

5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 10 776 581,77 10 776 581,77 0,00 0,00

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 31 964 364,63 0,00 31 964 364,63 4 982 254,81

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 324 280,00 0,00 324 280,00 0,00

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0.00

6. Ostatni dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0.00

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Dlouhodobé pohledávky 5 862 359,72 0,00 5 862 359,72 5 591 244,47

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobe 462 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00
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Číslo Název položky Syntetický O B D 0 B Í

položky účet B Ě Z N É MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

1 2 3 4

3. Dlouhodobě poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 5 862 359,72 0,00 5 862 359,72 5 591 244,47

B. Oběžná aktiva 155 423 368,14 66 886,90 155 356 481,24 166 174 153,47

I. Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Nedokončené výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Výrobky 123 0,00 0,00 0.00 0,00

7. Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Krátkodobé pohledávky 2 558 785,63 66 886,90 2 491 898,73 1 714 209,26

1. Odběratelé 311 80 801,48 15 011,90 65 789,58 13 591,12

2. Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pohledávky za eskontovaně cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 880 651,00 0,00 880 651,00 812 130,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 414 750,00 37 735,00 377 015,00 12 930,00

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 200,00

10. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 141 607,77

16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0.00 0,00 0,00

23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Pevně termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Pohledávky : neukončených finančních operací 369 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 224 334,00

29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00 0,00 0,00 0,00

30. Náklady příštích období 381 103 803,89 0,00 103 803,89 97 165,30

31. Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Dohadné účty aktivní 388 871 286,28 0,00 871 286,28 304 389,07

33. Ostatní krátkodobě pohledávky 377 207 492,98 14 140,00 193 352,98 107 862,00
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IČO: 00231266 MČ Praha — Dáblice Čas : 09:43:01

Datum: 13.02.2022

Rozm-m ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6

UCRGURUA 05032021 19:07
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Číslo Název položky Syntetický 0 B D 0 B Í

položky účet B Ě 2 N É MINULÉ

BRUTTO KOREKCE NETTO

1 2 3 4

III. Krátkodobý finanční majetek 152 864 582,51 0,00 152 864 582,51 164 459 944,21

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0, 00 0,00 0,00

2. Dluhová cenné papíry k obchodování 253 0,00 0, 00 0,00 0,00

3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Jiné běžné účty 245 2 437 737,76 0,00 2 437 737,76 2 487 474,62

9. Běžný účet. 241 11 131 172,54 0,00 11 131 172,54 9 765 152,06

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 77 172 790,33 0,00 77 172 790,33 83 044 870,68

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 61 976 548,88 0,00 61 976 548,88 69 020 516,85

15. Ceniny 263 92 400,00 0,00 92 400,00 91 520,00

16. Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Pokladna 261 53 933,00 0,00 53 933,00 50 410,00
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ROZVAHA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6

UCRGURUA 05032021 19:07
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Číslo Název položky Syntetický 0 B D 0 B Í

položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

1 2

PASIVA CELKEM 968 018 568,94 933 629 821,98

C. Vlastni kapitál 959 797 144,42 926 000 324,80

I. Jměni účetní jednotky a upravující položky 857 000 201,79 819 669 002,21

1. Jmění účetní jednotky 401 998 624 928,30 961 168 326,49

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4 653 854,27 4 704 334,37

4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -150 835 407,36 -150 835 407,36

6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00 0,00

7. Opravy předcházejících účetních období 408 4 556 826,58 4 631 748,71

II. Fondy účetní jednotky 61 976 548,88 69 020 716,85

6. Ostatní fondy 419 61 976 548.88 69 020 716,85

III. Výsledek hospodaření 40 820 393,75 37 310 605,74

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 509 788,01 2 798 678,02

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 7 377 927,15

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 37 310 605,74 27 134 000,57

D. Cizí zdroje 8 221 424,52 7 629 497,18

I. Rezervy 0,00 0,00

1. Rezervy 441 0,00 0,00

II. Dlouhodobé závazky 4 492 026,45 4 288 183,79

1. Dlouhodobé úvěry 451 0,00 0,00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00

3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 0,00

4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 0,00

5. Dlouhodobé závazky : ručení 456 0,00 0,00

6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 0,00

7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 3 021 665,67 3 306 627,01

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 l 470 360,78 981 556,78

III. Krátkodobé závazky 3 729 398.07 3 341 313,39

1. Krátkodobé úvěry 281 0,00 0,00

2. Bskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 0,00

3. Krátkodobé závazky : vydaných dluhopisů 283 0,00 0,00

4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00

5. Dodavatelé 321 0,00 0,00

6. Směnky k úhradě 322 0,00 0,00

7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 392 943,21 416 433,21

8. Závazky : dělené správy 325 0,00 0,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00

10. Zaměstnanci 331 0,00 0,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 0,00 0:00

12. Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00

13. zdravotního pojištění 337 0,00 0,00

14. Důchodové spoření 338 0,00 0,00

15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00
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IČO: 00231266 MČ Praha — Dablíce Čas : 09:43:01

Datum: 13.02.2022

ROZVAEA ÚSC za období 12/2021 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6

UCRGURUA 05032021 19:07
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Číslo Název položky Syntetický O B D 0 B Í

položky účet BĚŽNĚ MINULÉ

1 2

16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00

17. Daň z přidané hodnoty 343 927 001,66 0,00

18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00

19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 0,00 0,00

20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 984 668,57 1 181 948,94

27. Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 0,00

28. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00

29. Závazky z neukončených finančních operaci 364 0,00 0,00

30. Závazky z finančního zajištění 366 0,00 0,00

31. Závazky : upeaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 0,00 0,00

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00

33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00 0,00

35. Výdaje příštích období 383 0,00 0,00

36. Výnosy příštích období 384 921 576,76 1 005 667,50

37. Dohadné účty pasivni 389 433 152,87 689 384,74

38. Ostatní krátkodobé závazky 378 70 055,00 47 879,00

 

*** Konec sestavy **'

Topologické omezení:

IČO: 00231266

Pevné omezení dat:

 
 



PŘÍLOHA čísm 2

vv'KAz znsxů A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 2021 MČ ČÁBLICE

 



 

IÚČETNÍ ZÁVĚRKAI

 

 

li řádná [ X | | mimořádná | J | mezitímní | I * typ závěrky

označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

 

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Městská část Praha Dáblice

 

 

 

 

 

- vedlejší činnosti

Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Osinalícká 1104/13

— obec Praha 27

— PSČ,pošta 18202 Praha 8

Misto podnikání — ulice,čp Osinalická 1104/13

— obec Praha 27

- PSČ,pošta 18202 Praha 8

I č o 00231266

Právní forma neurčeno

Předmět podnikání — hlavní činnost

 

CZ—NACE  
 

 

| Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)l Pro hlavní město Praha 131/200035b v plném znění

 

_
—

Okamžik sestavení 10.02.2022 14:13:11

 

Kontaktní údaje — Telefon

- Fax

- E-mail

- WWW stránky

 

Razítko účetní jednotky

 

 

Osoba odpovědná za účetnictví Pavla Černá

 

Podpisový záznam

 

 

Statutární orgán

 

Podpisový záznam  
 

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá : výkazů, které jsou obsaženy v příloze

tohoto listu.

' Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.“
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IČO: 00231266 MČ Praha - Dahlice Cas : 14:13:12

Datum: 10.02.2022

výkaz zrsxu A ZTRÁTY úsc za období 12/2021 v Kč, spresností na dvě desetinná místa ooooniv070wa

UCRGUVUA 14022019 13:47
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VÝKAZ zxsxu A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

sestavený k 31. prosinci 2021

 

 

    
 

 

 

I Č O Název účetní jednotky Období

00231266 Městská část Praha Dáblice 12/2021

položka Syntetický 8 E 2 N a o a D o B I H I u u L E o B D o B t

číslo Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

A. NÁKLADY CELKEM 44 013 788,05 4 885 222,71 44 958 006,22 8 670 421,54

I. Náklady z činnosti 34 260 851,05 4 885 222,71 35 357 860,22 8 670 421,54

1. Spotřeba materiálu 501 592 803,23 192 733,72 965 449,15 97 555,82

2. Spotřeba energie 502 292 313,50 300 821,87 279 837,37 263 487,48

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Opravy a udržování 511 1 614 926,56 1 087 007,66 1 525 492,72 1 530 265,63

9. Cestovné 512 55 729,00 2 761,00 56 504,00 2 767,00

10. Náklady na reprezentaci 513 73 678,00 0,00 38 278,90 0,00

11. Aktivace vnitroorganízačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Ostatní služby 518 8 280 961.42 582 085,84 9 670 002,54 576 085,94

13. Mzdové náklady 521 6 962 015,00 989 159,00 6 540 153,00 1 003 643,00

14. Zákonné sociální pojištění 524 2 026 051,50 314 070,50 1 906 507,00 300 643,00

15. Jiné sociální pojištění 525 23 704,00 3 768,00 22 661,00 3 628,00

16. Zákonné sociální náklady 527 64 133,62 0,00 11 920,00 0,00

17. Jiné sociální náklady 528 154 000,00 0,00 150 209,00 0,00

18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Jiné daně a poplatky 538 64 458,00 0,00 2 000,00 0,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 10,00 0,00 2 593,00

23. Jiné pokuty a penále 542 0.00 0,00 400,00 0,00

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 74 341,40 0,00 49 362,00 0,00

25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Tvorba fondů 548 270 000,20 44 759,20 303 306,80 0,00

28. odpisy dlouhodobého majetku 551 12 768 221,08 1 335 180,00 12 702 861,20 1 332 486.00

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0.00 0,00

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00

31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 3 513 636,00

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -8 435,00 —7 155,80 -92 870,80 3 557,40

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 4 633,00 0,00 101 000,00 0,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 736 187,34 0,00 702 765,44 0,00

36. Ostatní náklady : činnosti 549 211 129,20 40 021,72 422 020,90 40 073,27

 

II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
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IČO: 00231266 MČ Praha — Dáblice

Datum: 10.02.2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2021 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa 0000ALV070WB

ucaouvun 14022019 13:47
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Položka Syntetický BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBI

číslo Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Úroky 562 0,00 0,00 0.00 0,00

3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Náklady : přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Náklady na transfery 9 752 937,00 0,00 9 600 146,00 0,00

2. Náklady vybraných mistnich vládních instituci na transfery 572 9 752 937,00 0,00 9 600 146,00 0,00

v. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00

595 0.00 0.00 0.00 0.002. Dodatečné odvody daně z příjmů
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IČO: 00231266 MČ Praha — Dáblice Cas : 14:13:12

Datum: 10.02.2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2021 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa 0000ALV070WB

UCRGUVUA 14022019 13:47
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Položka Syntetický B Ě Ž N É 0 8 D 0 B Í H I N U L E 0 B D O B Í

číslo Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

B. VÝNOSY CELKEM 48 042 621,42 4 366 177,35 45 298 402,11 11 128 703,67

I. Výnosy z činnosti 4 831 684,90 4 355 751,71 804 697,75 7 970 660,17

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Výnosy z prodeje služeb 602 160 140,00 135 149,07 99 156,00 300 277,87

3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 5 127 860,18 0,00 5 281 575,53

4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Výnosy ze správních poplatků 605 42 270,00 0,00 36 010.00 0,00

6. Výnosy z místních poplatků 606 1 147 182,50 0,00 246 322,75 0,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Jiné pokuty a penále 642 34 000,00 0,00 27 000,00 0,00

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 3 513 636,00

16. Čerpání fondů 648 209 440,00 0,00 206 229,00 0,00

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 3 238 652,40 -907 257,54 189 980,00 —1 124 829,23

II. Finanční výnosy 91 211,82 10 425,64 891 467,53 3 158 043,50

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Úroky 662 91 211,82 10 425,64 891 467,53 36 734,50

3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 3 121 309,00

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Výnosy z transferů 37 659 611,60 0,00 38 290 405,81 0,00

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 37 659 611,60 0,00 38 290 405,81 0,00

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 5 460 113,10 0,00 5 311 831,02 0,00

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 S 460 113,10 0,00 5 311 831,02 0,00

6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 0,00 0,00 0,00 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Výsledek hospodaření před zdaněním — 4 028 833,37 -519 045,36 340 395,89 2 458 282,13

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 4 028 833,37 —519 045,36 340 395,89 2 458 282,13

 

“" Konec sestavy "'

Topologické omezení:

IČO: 00231266
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IČO: 00231266 MČ Praha - Dáblice Čas : 14:13:12

Datum: 10.02.2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2021 v Kč, spřesnosti na dvě desetinná místa ODOOALVOTOWB

UCRGUVUA 14022019 13:47
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Polozka Syntetický BĚZNÉ onnoai MINULÉ: oaooat

čislo Název položky účet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavni činnost Hospodářská činnost

1 2 3 4

 

Pevné omezeni dat:

 



 

PŘÍLOHA čísm 3

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU v ZÁVAZNÝCH

UKAZATELÍCH 2021



 

HODNOCENI MEN! ROZPOCTU V m. UKAZATEUCH 14¢PM - nauce 2021

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

TEXT SCHVALENÝ UPRAVENÝ SKUTECNOBT PROCENTO PLNENI

ROZPOCET ROZPOOET 2021 sums sumu

unus/změ

konec-rovn: plum, _

Ioflofi 5 726 000 6 216 000 6 290 164 100.04% 100.31

' toho: Daň z nemowtam 5 500 000 5 500 000 5 460 ll.! 99.27% 99.27%

uznhflovt 2 sss 300 a 411 600 : 160m 147.40% 110.40%

mun: mNSI-‘ERV 37 661 300 103 060 200 136 136 002 300.02% 100.11%

2 who: Neinvestiční transfery odSR [[6 100 190 300 190 Joo 170.51% 100.00%

: toho: Neinvestiční tmm/cry odHMP 33 02! 300 39 002 800 38 803 282 1 1 7.51% 99.49%

: who: Investiční mnu/m od HMP 0 25m400 25 679 40.1 0.00% 100.00%

x toho: Konsolidahi příjmy (převody mezi účty MC) 4 600 000 39142 000 70371 120 1029,0114 179. 70%

inemu; PŘÍJMY CELKEM (bu kami. „filmů) 41 342 000 74 410 “o 74 020m 101.00% 100.56%

IOLPOCTOVE \‘YDAJ!

Klpltoll I Rozvoj oboe

BFJNÉ VÝDAJE 1 000 000 1 000 000 342 410 31.71% 01.71%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 300 000 24 042 ooo u 54:1 000 0101 .33% 00.00%

: toho .- Pozemky 200 000 24 742 000 24 50.1 900 0.00% 99.30%

Centrum ll. - Mulllfimltlnl d'un wi. :luzeb (8051160000!6) 100 000 IM 000 0 0.00% 0.00%

Knpltoh 2 manu infrastrukturn

DaNE VÝDAJE 4m000 6 102 500 s 277 149 100.30% 70.7300

z toho: Prispevek na nm I 400 000 I 400 000 I 290 330 92.74% 92.74%

KAPJTALOVE VÝDAJE 300 ooo su 000 307 34o 102.40% 70.03%

: toho: Kanlejncmvd :tánl 300 000 385 000 307 340 102.4“ 70.03%

Kapitol: 3 Doprav-

BÉZNÉ VÝDAJE 2 212 300 2m 000 1m010 00.14% 07.30%

mrrALovt VÝDAJE 100 000 2 447 300 au 200 0.00% 13.20%

2 toho: Rekanstrukce pfbmpovych m! ke hvězdám! I00 000 2 097 300 0 0,00% 0.00%

z toho: Dopravnl radary 0 350 000 324 280 0,0096 92.05%

Kapitola 4 Šknlnví 0 unload

BEZNE VÝDAJE 0 600 300 11 003 000 10 004 200 122.74% 01.00%

210710: 1'70me? - Ms 4660000 4660000 4660000 100.00% 100.00%

Příspěvek sdružením spo/him 460000 460000 400“” 100.0096 100.0056

Kompendiu!prispevky 2 000 000 : 000 000 I 6.10 000 70.50% 70.50%

mrrvaE VÝDAJE 300 000 14 003 000 1 m 156 007.20% 12.03%

: loho: Sumonla venkovni úpravy 19 300 000 13 942 900 651 0.10 0.00% 0.11%

Stavební úpravy a apmvy chodníků MS 0 169 700 I6! 898 0.00% 95.40%

Panlclpallvnl mzpom 0 100 000 90 544 0,00% 90.54%

OPPPR - ZŠ 0 680 400 679 483 0.00% 99.87%

Kapitola 5 unvouictvi 0 «14111111 oblak

BÉZNÉ VÝDAJE 360 000 l 231 700 784 407 214.52% 08.03%

- who: 017—.“thpmwvnlk as 000 9.12 700 502 46: 0.00% 62.46%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 000 000 36 410000 11 m 007 110.04% 30.07%

: toho: Rekmulrukcc ordinace. lékárna. soc. sluáby (80777) I0 000 000 35 4l0 000 lI 993 557 1 19.94% 33.07%

Kapitola 6 Kulturu upon 0 cam-1 mch

aunt VÝDAJE z 013 000 2 m000 1 700m 01.07% 01.70%

- loho- mmma,-0. 163 000 I65 000 1.14 000 01.21% 01.21%

KAPrrALovE VÝDAJE 19s 100 1 m 900 40 100 11.41% 3.02%

who: Sportovni mflzeru’ 45 I00 45 100 45 [00 100.00% 100.00%

Stavby - mjbnmťnl zamení 250 000 250 000 0 0.00% 0.0096

adhlum»! SK análu 100 000 966 000 0 o.00% 0.00%

Klpltola 7 Mohou

DFJNE VÝDAJE 1 040 500 1 100 000 007 407 02.41% 72.20%

- who: Cawd .19 443 200 440 400 144 304 0.00% 32.35%

yum-16100114: 0 20000 20000 0.00% 100.00%

KAPITALOVE VÝDAJE iso ooo 1 000000 061 400 074.40% 00.07%

ztoho: Mamma; služebny MP (81129; 150 000 I 300000 467 630 0.00% 05.07%

Kapitola 0 lioopouhtvl

BEZNÉ VÝDAJE 200 000 200 000 0 0.00% 0.00%

KAPrrALovE VÝDAJE 991 000 30 330 900 14 042 060 1407,70% 30.72%

.- mm.- lubomir-vku Dóbth 339 200 000 200 000 103 667 0.00% 54.33%

Bytavé haspuddhlvl (paw vestavby . spi 201 I) 191 000 m 000 190 m 99.54% 99.54%

Akci: u. bytový dum 600 000 .17 939 900 14 544 176 2424.03% 30.33%

Kapitola 9 antfnl uprivn . nmolprivn

BĚZNÉ VÝDAJE 12 609 000 u 756 000 11 163 630 00.00% 07.03%

ztoho: Sammpráva 3 I25 000 8 “i 000 2 007007 04.97% 90.31“

Vnitřní :pniua 9 484 800 9593 300 8 I I! 75] 05,575 04.00%

Volby . 0 02000 u 000 0.00% 100.00%

1wrrALovE VÝDAJE 0 0 0 0.00% 0.00%

z toho: Sim/4. prim-0,4 nařízení 0 0 0 0.00% 0.00%

Nákup .ro/Mgr! _ (I 0 0 0.00% 0.00%

Kapitolu l0 Všeobecná pokladní sprtvo

Bum-t VÝDAJE 7 334 600 45 109 ooo 1om 011 002.34% 104.10%

2 toho: Kmolida'nl výb/t (pkvody mezi účty MČ) 4 600 000 39 [42 000 7037! 128

mm (buh—LW) 35806500 40011100 mmm 02.20% 72.11%

mmmcum 12 m 100 110 no 100 54mm 400.42% 44.01%

mCELKEM 41 342600 74 410000 74029620

PfevodychF 300000 300000 314 759

ROZPOČTOVÉVÝDAJECEIKEM 48342600 164709200 87145569

Převody u SF 300 000 300 000 209 440

SALDOPŘÍJMÚAVÝDAJÚ -7000000 40298400 42916048

Ponechané prostředky z dotací minulých let 0 48 756 400

Financování - zapojení zůstatku z let minulých (8115) 3 000 000 3 000 000

Financování - rezcrvni fond 4 000 000 38 542 000  
 

 



PŘÍLOHA čísw 4

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ

čmnosn ZA ROK 2021

 

 



Rozpočet vnč MČ Praha - Dáblice rok 1-12 2021 - plnění

  

  

   

Výnosy

603/01 2 bytů

603/02 z nebyt. prostor

603/03 ze zahrádek

603/04 hřbitov

603/06 pozemky

602/00 prodej služeb - věcné břemeno

602/05 inzerce

602/07 ostatní služby

641 smluvní pokuty a úroky z prodle

649 ostatní výnosy (vč DPPO (-) )

646 tržby z prodeje DHM

647 výnosy z prodeje poz.

662 úroky

664 výnosy z přecenění reál. hodnote

669 ostatní fin. Výnosy

Výnosy celkem

Náklady

501 spotřeba materiálu

502 spotřeba energie

51 1 opravy a údržba

512 cestovné

518 ostatní služby

521 mzdy + dohody

524 odvody za zam. (SP+ZP)

525 zákonné pojištění zam.

528 ost.os. nákl.

538 ost.daně a poplatky

541 sml.pokuty a úroky

543 odpis pohl.

548 tvorba fondů

549 ostatní náklady z činnosti

55 1 odpisy

552 zůst.cena prod.maj.

553 zůst.cena prod.maj. DHM

554 náklady z přecenění RC

556 opravné položky

557 náklady 2 vyř. Pohledávek

569 ostatní finanční náklady

564 náklady 2 přecenění RH

Náklady celkem

Hospodářsk' výsledek

Pozn.

skutečnost

2021

_

_.

  

   

   

   

   
     

   

    

  

   

  
   

     

    

    

    

    

   

  

  

  

   

   

  

 

  
   

        
  

   

147,11 *

-9o7 257 54 Y

10 425 64 ?

582 085 84

989 159,00 s

314 070,50

3 768,00

m

759 20

40 021 72

1 335 180 00

44

—

—

-7 155 so

4 ass 222,71

-519 045,36

Na účtu 649 je zaúčtovaná předběžná daňová povinnost (DPPO 2021) ve výši 984.668,57 Kč

Zpracovala: Ing. Bronislava Lomozová

Finanční odbor — VHČ

 



PŘÍLOHA čísw 5

ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE |< 31. 12. 2021

 

 



"doteků Met Praha - Důblloe

Hlavni lnventollzzěnl komlee

Zpráva Hlavni lawman-luau! komlee k

inventarizaci majetku a úvazků Mieteko čaetl Pram - Důblloe

k 31.12. 2021

Tato zpráva je zpracována na zaklade:

' výeledků Inventor-lace majetku MČ k 31. 12. 2021

- výsledků fyzických lnventur ve všech evldovanýoh lnvontarlzačnlch etfedleolch MC za rok 2021

- aura Úctl'ednl Ilkvldačnl komloe ne ze dne 1s. 01. 2022

- výsledků člnnoetl Hlavní Imam-men! komlee MČ. jmenovanó ueneeenlm nam/mc. ze dne

15.1 1 .2021

- zohlednčnlm přlrůetků a úbytků movltůho a nemovitého majetku v kalendůřnlm roce 2021

1. BUDOVY údaje v K6

Celkovů hodnota evidovaných budov je plot! phdohozlmu

atavukdntu1.1.2021 41033050031116

byla upravena bohem roku 2021

o mum hodnoty budovy 8-017 ze u Perkanu 17- TZH (učebna fyziky) 012 300.00 Kc

o zvýšení hodnoty budovy 3-339 Dabllcků 330/14 - TZH (nebyt. Prostory M. Policie) 1 203 682.10 Kč

ozvýienihomotybudovyB-mbůbllokl 330/14-TZH (úprave bytu) 134077.00 Kč

Celková hodnota budovum člnl k 31. 12. 2021 man-2.10

2. POZEMKY

Celkova hodnota mnm pmminustavu k dotu 1. 1. 2021 201 713 028,01 Kč

byla upravena během roku 2021

o hodnotu pozemků dle Kupní omlouvy 000/2021 od RR Klum/níků. orná půda 24 643 980.00 Kč

0 hodnotu pozemku p.11 1647/1. benlpl.We1 maj. mw. ostatnl ploche 1 083191.35 Kč

Celkovůhodnotaevldovanýohpozemkůčlnlkatnjom mmm

Celkovůhodnonponmkůvedenýehnapodrozvazebylekttau 1159230001“:

byla upravena: 0.00 Kč

Celkovihodnotapmmkůvedenýchnepodmvazeblnlk31.12.2021 1 159 230.00 Kc

3. STAVBY

Celkovů Inventuml hodnou etaveb v majetku 11¢ tha - Mlle.

prot! pfedohozlmu otevu k datu 1.1. 2021 313 342 000.30 Kč

byla upravena během roku 2021

okompemvóettnlvulálalnčld 54480.25”.

0 kontejnerové etenl v ul. Bulitnlkovů 54 480.25 Kč

0 komejnorovo mm v ul. Chhbeká 54 480.25 Kč

0 kontejnerové mm v ul. Kokohneka 78 147.85 Kč

0 kontojnerovo “in! v ul. Statkovd 65 751.40 Kč

OolkM hodnou staveb ko dnl31. 12. 2021 mmKb

Celková hodnota nemovltóho majetku MČ Praha - Num

ke dnl Inwntuty 31. 12. 2021 0w 1 01. 341 006.88 Kč

|l2

 



4. IOVITÝ MAJETEK

Hodnota movitého majotku. ovldovanóho v majetku Mc Praha . Dábllco

1. Samostatné movité vOci a soubory (Hmotný lnvostlční majetek

(nod 40 000.00Kč ) včetně otroiního zařízení)

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 000: )

3. Drobný dlouhodobý nehmotný Místek (software)

W

5. NEDOKONCENY' DLOUHODOBÝ mom? MAJ. (042)

e. PosKYTNUTé zALOHY NA DHM (052)

7. POHLEDÁVKY, FINANČNÍ MAJETEK

7.1. Pohledávky celkem

7.2. Finančnlmajetek

7.3 Dloohodobó pohledávky (dotace SK Dahlia. - sport. Hala)

Pohlodivky : fin-nění proomdky - celkom

8. KOREKCE (OPRÁVKY) K MAJETKU

o. PŘEHLED PAsIv

8.1. .lmůní účetní jednotky a upravující položky

8.2. Fondy

8.3. Výsledek hoopodořoní

8.4. Závazky

REKAPITULACE MAJETKU uč DRAMA-Manes

Budovy

Poumky

Stavby

llovltý mw

. Pořízení hmotných Invade (042)

Poskytnutí úlohy (052)

Pohledávky. flnančnl "|qu

Kenko. (oprivky) k qukuP
N
P
Ú
P
P
P
?

AKTIVA CELKEM

PASIVA CELKEM

Zl Hlavní ínvontadnčnl komlsl

v Prut dno 18.2.2022

Zpracoval: Ing. Bronlollvo

 

  

 

18 975 353.67

10 778 581.77

673 621.52

31 854 554.55

324 280.00

2 558 785.63

152 884 582.51

5 882 359.72

151 285 727,85

-275 322 455.84

857 000 201 ,79

61 978 548.88

40 820 393.75

8 221 424,52

412 289 852,10

293 401 094.87

313 550 338,35

30 425 555.85

31 554 364.03

324 280.00

101 285 727.85

-275 322 455.84

958 018 558,84

858 018 558.54



Hiltlků čůlti

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Tabulka A

Inventarizační zpráva

(počet stran 2.)

Název účetní jednotky:

Městská část Praha Dabiice

Sídlo:

Oainalická 1104/13

182 00 Praha 8

ič: 00231266

Kód inv.místa= 200139

Datum vyhotovení: 03.02.2022

Druh grovedené inventarizace Periodická

Námět inventarizace Maletelc.

„MMP—“151M—

Datum zahájení inventarilace 16.12.20fl

Datum ukončení inventarizace 18.02.2022

Datum. k němuž byla provedena 31.12.2021

inventarizace

Seznam právních norem - zákon č. 563/1991 Sb.. o účemictví. ve znění

upravulících inventarizaci pozdějších předpisů.

v organizaci: - vyhláška č. 270/2010 Sb.. o inventarizaci maietku

a závazků,

- vyhláška č. 410/2009 Sb.. kterou se provádějí

některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb. ve znění

pozdějších předpisů

Způsob provedení * Fyzická a dokladové

inventur

enové inventarizační komise

l-llK předseda: lng. Miloš růžička

člen: Mgr. líl'i Kříž 
člen: lng. lan Hrdlička

člen: Mgr. Renata Henych

člen: Miroslava Koubová  
 



 

1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb.. a vnitřní emčrnice k provedení

inventarizace

Naplnění planu inventur: Plán byl eplnčn

 

Informace o seznámení členů inventarizační komise : procesem inventarizace:

ANO

 

Opatření přijatá ke zlepšení průběhu inventur a eliminaci chyb:

Proškolení členů inventarizačních komisí

 

2. Informace o zjištěných ínventariznčních rozdílech

 

Seznam zjištěných rozdílů pmůčtovaných do účetní závěrky lei. 3 VYKu/včetnč navrhu

jejich vypořádání:

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

. Ba inventarizačních rozdílů

 

Seznam zjištěných rozdílů nevypořůdnných do účetní závěrky /sl. (» VYKu/včetnč

návrhu jejich vypořádání:

účet

výšeKč

zdůvodnění

návrh vypořádání

Bez inventarizačních rozdílů

 

Dokumentace ulozene úuč Pnhafiéblice

* mumosoba): Rama Černá

Podzmtne slmtečnosti:

Komenúi“ inventarizační zprávy |: nevypoí'adeným rozdílům:

Seznam příloh:

 
Za HIK: předseda: ing. Miloš Růžička

člen: ing. lan Hrdlička

člen: Mgr. Renata Henych

člen: Mgr. jiří Kříž

člen: Miroslava Koubová

 

Statutární zá:
  

  

Podpis, razítko

 



Příspěvkové ozgaaieaoo MČ Tabulka C

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran ....EŠ........)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

člen: Alena Votavová

člen: Vlasta Poláčková

člen: Daniela Čápová 

Název účetní jednotky: Záladní škola a mateřská škola, Praha 8 - ůáblice,

U Parkánu 17

Sídlo: U Parkánu 17, Praha 8 - Dáblice. 182 00

IČ: 70930716

Kód inv.místa: 5‘0 ' 4a le-

Datum vyhotovení: 24. 1. 2022

Druh provedené inventarizace Periodická

Předmět inventarizace Majetek.

pohledávkyaávazkyďodrozváčty

Datum zahájení inventarizace 11. 11. 2021

Datum ukončení inventarizace 15. 1. 2022

Datum. k němuž byla provedena 31. 12. 2021

inventarizace

Seznam právních norem - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění

upravujících inventarizaci pozdějších předpisů.

v organizaci: - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku

a závazků,

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění

pozdějších předpisů

Způsob provedení Fyzická a dokladová

inventur

enově inventarizační komiae

[K předseda: lng. Eva Málková

 

 

1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb.. a vnitřní směrnice k provedení

inventarizace

Naplnění plánu inventur:

Splněno dle vyhlášky

 



 

Informace o aeznámení členů inventarizační komise s procesem inventarizace:

AN0 - seznámení

 

Opatření přijatá ke zleplení průběhu inventur a eliminaci chyb:

Proškolení členů dílčích inventarizačních komisí
 

2. Informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

 

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky /sl. 3 Wim/včetně návrhu

ieiich vypořádání:

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

WW

 

Seznam matných rozdílů nevypořádaných do účetní závěrky lei. 4 Wlan/včetně

návrhu Mich vypořádání:

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

mmm

 

Dokumentace uložena lng. Eva Málková

(kontaktní osoba) :   
Podstatné skutečnosti:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Seznam příloh:

Za IK: předseda: lng, Eva Málková

člen: Alena Votavová

člen: Vlasta Poláčková

člen: Daniela Čápová

 

Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitel/ka P0):

Mgr. losef Buchal, ředitel školy

Podpis, razítko ,

Základn. Eliota a maids“ škola,

"am 8 ' Mun, uWu 17

m malt)»m37823“ ©

't 799 3° 716.www.ma

 



Rekapitulace inventumích soupisů nemovitostí

- v0 vlastnictvi obo. -

Způsob zjišťování: Dokladová

Huml m.ma: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA oAaucs

Kód — názov evidenční jednotky. ICO

leulkl 8

 

 

 

 

 

počet Poříz. widonční

200130 - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ůÁBLICE IČO: 00231200 RO

Budova 15 412 209 002.10

Účet

021-0300 5 30 007 100.34

021-0100 5 24 000 352.59

021-0200 3 286 758 293.02

0210300 1 57153 501.15

021 0100 1 4 704 335.00

Stavba 100 313 550 330.30

Účet

021-0500 50 22 235 055.10

021-0500 0 37 103 700.50

021 0000 13 2 302 000.99

021-0400 35 251 050 002.00

účet 021 123 725 040 000.40 _—

Parcela 405 293 401 094.87

Účet

031-0501 00 00 100 005,20

031-0500 200 110m 324.00

031-0500 50 24 172 204.70

031-0401 5 2 030 700.00

031-0001 12 33 577 744.24

031-0400 31 10 502 102.07

031-0300 24 10 734 004.00

031-0200 3 12 289.20

031-0301 2 10 030.00

031-0002 1 2 007 025.00

031-0502 2 1 440 555.00

úcet 031 405 203 401 004.07

My?

Mikl: kw.WIml Stuf—122 Dn.: 07.02.2022 14145



- Hhvnfwkl. pam: neemCAST PRAHA DAauce

Kód - názov evidenční jednotky. ICO

pow Poříz. widončni

 

Prohlalujome. 20 inventarizace nemovitostí byla provedena ve smyslu 529 | §30 ukon. c. 563/1991 Sb..

o účetnictví. ve znění pozdějších přodpioů. vyhlůiky 0270/2010 8b.. 0 Invent-rind Mu I muků

. dle mnmní Rady hl.m. Prahy č. 2759 k zdiltlnl a provedení Inventarizace majotku : závazků hl.m. Pruhy

k 31.12.2021. Výohdky invontury nomovitootí byly porovnány se stavem ůbotntctvl & zaznamenány v program

pro správu a evidenci nemovitosti IS SEM ENO. kde jsou ulozeny pod ulozkou Invontury.  

 

  

I

Inventum ke dni : 31.12.2021 Odpovědná oso ' ma

Zahájení inventury : 3 [11_ 2822 Podpis :

Ukončení inventury : . . _

7 02- 2912 Předseda inv .

Inventanzacnl komise: podpls : inn. M'ÍOŠ Růžička

c‘Zaw pg”;

fly; . ViR/' „ML/((W 7 U7. 2012

m. zwagama.M_-

1g. „(ať/zlý? ? vz. 10:;

  

 

Wim: Ina. Braidw-- 8mm2 x 2 Dno: 07.02.2022 14:40



PŘÍLOHA čísw 6

ROZVAHA A VÝKAZ ZISKÚ A ZTRÁT ZA PO 2021  

 



 

XCRGUMIRYA (22072021 /01012021)

ROZVAHA

mumunanim-

,. (v Kč. s přesnosti na dvě desetinná místa)

{6‘ Období: 12 I 2021

ul. ICO: 70930716

Nálev: Základní škola a mateřská škola, Praha B - Dábllce, U Parkánu 17

Muni !: rozvnhovómu dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky Misto podnikání

ulice. č.p. U Putina 11/11 ulice. č.p.

obec Praha a - bahno. obec

Psc, pošta 182 na Psc. pom

Údaje o organizaci Předmět podnikání

ideni'fikačnl čislo 70080116 hlavnim vzdčlivůnl

právni forma přbpůvkovi omnia-ce vedeni činnost

zřizovatel uč Pnha - Dulce CZ-NACE mozu

Razítko učetni jednotky

 

Kontaktni údaje

telefon .

fax Z.?Ž ar'-w: "nh : *_* ~ = u -.,
. _ ' . _>. .“ \J,

“| Prat „, . ' „ _ .7317

o-ma , .‘ \ _

l

L

  
Osoba odpovědná za účetnictví    

 

wm _ IL “V"

 

   
 

 
 

lng. Radka Kysukm . „„

Potahový záznam osoby odpovědné , PMzaznammmm ,f/flwu",. . .. _

za správnost údajů [Rv/' mu v'"

ownout-vent (m. čas): mozna, 14h21m39| ' ;m /. '

_ ..? P vla Černá '

P; ', " “*" '

10.02.2022 1402111139: mmmsam-tmsmcwsr o. stanu/6
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0042

mm

Munn-do

Mune—|

MM

mm

1.W

4.WW”

6.

6. WWMIWW

MWZMIW

Wax-Maud

Sodium-zvaní

Momma:

WW

Dánům

WM,;uoplukynhtobdobnůMM

mmm-MW

mummmmmw

Mam—mamma“

18. Mummmmmm

20.WWMMM

30. WWW

31. mmm

32.

33

I.

1

2

3

WWW

.MMM

mmm-unu:

.mmmwuma

. mmmkmm

. mmm

moe2m1m

XCRGURXA/ RYA (M72021munmv

 

:3
-

111

112

119

121

122

123

131

132

133

1“

311

314

315

316

mmmm-mmmua

“an”

420040.07

428 040.67

u0“ 303.34

61 450.“

282 235.00

10 357.82

3 753.00

150 730.52

$ 087 048.1”

32.771...

.*m

424 040.41

426 049.67

u u:m

61 450.00

a: 236.N

10 357.02

3 753.00

151738.52

sama-18.00

num.“

 

MM."

510 “0.12

510N012

53 3“ 101.04

14 mno

na 900.00

127 735.04

53055124.10

. 81. u...

m 3/6



 

 

 

 

 

mom: WIRYA (mum/01012021)

] onu

au M um ] na

may Mummy daní an m an]

4. memkrm zu

5. mmúcty 245

a. som ódu 241 o 106736.57 8165 730.51 7 751 170.22

10. Bitný úcet FKSP m 1 oa: 407,97 1 092 401.97 1 ou 703.47

15. Cathy
83

m Pontu mmá 282

17. Pon-an- an 27 627,00 21 627.00 9 $55.00

11022021me mwmssxm-umm-pduo. mus



 

mumIRYA (220720211 01012021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wem—om:

CM w new

guy mm alu m

mm unum "*"

c. Him lil—614.64 "04130.30

I. “MM-WM 0201” 038774.20

1. MMlhom 401 6612 776,22 503210032

3. deuymmdouhodobthonfiuku 403 420040.57 141 700.10

4. mum 405

5. Ocdbvadmnlllypflpwomlmpoutmm 4m

0. Mondo—Smalty 407

7. WWMÍQW 4m 745146.76- 745146.76

I. Fanatic-HM 4372 “1.74 stanu.“

1. Fondotnln 411 253045.40 251113.40

2. mmm-nwm 412 120090469 1021370."

3. WMWumw-L"madam“ 413 $7550.20 $0220.50

4. muzou-iam 414 1430071.” 011 sous

5. mmm.fond Invade 410 1 120 M40 1 257 513.11

I. Wild-0W 20040.01 1330.01

1. \"“leWounded 20240.67 7336.61

2.WWNWMIlan! 431

3.WWWWWW 432

D. dll-top 628161116 01 00100.07

I. lin—w

1. Runny 441

0. WM nam.“ ”00070.00

1.WM 451

2. mmmmwdbmu 452

4.MMM 455

7.„Imm 450

0. mmmmmm 472 3523530.!!! 305007000

I. WM .137476J. num."

1. KMM 261

4. mummy 2O

5.m 321 137215.53 211300000

7.MMM 324 1 357W.27 131561177

0. Hum—WWW 320

331 2m 275.00 2 574 702.1!)M

 10.02mmnm wmmam-melanomu a

Vai-fm .

stu—616



 

XCRGURXA /RYA (MIMI /01012021)

 

 

M‘DQAZ

cub M M

M MM M m um

11. “manual-mm 333

12. Sodium 330 1 107 257.00 103030990

13.MW 331 401 102m 45005390

14. mm! 330

15. Datum 341

1o.om1m.myammmpuupum 342 283901.00 434730.00

17. 0-0sz 343

18. mmkmmmuvmmm 345

19. mmkwnmmmm 347

20. zuuqkmmnmuuum 340

32 kWp—MMM 314 5250304090 5019200190

aa museum 333

aWWW 304 34942.70

37. may” an 117275.20

30. 0—01!WM 373 52302.0) 3693090

'Komcadnvy'

”MID” 102mm:

 

 

mwmsam-cmmw„no MSIE



 

 

XCRGUVXA / WA (2072021 l01012021)

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 
 

Licence: 0042

WKAZ zusxu A ZTRÁTY

WW

h (vaprunowmdvanlm)

6‘ Obdobl: 12 I 2021

» I60: 70930715

Nil": Základní škola a mateřská škola, Praha a - babllce, U Parkánu 17

WMk rozvahovému dni 31. proalncl 2021

Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

aim. čp. U Faunu 17m wee, č.p.

oboe Praha . . Num obec

Psc. pocta 10: co Psc. pom

Údaje o organizaci Předmět podnikání

muado mama hmmarm mun:

pravni Forma pfbplvluwimam vedom almost

M vac Praha - Daun. cz-NACE mozu

Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky

W Zá'f'ec'ní Um ; ~. »; ' ?Íšť-c—fa,

'" Fns..-.g-:. g,..mu 17

(Hold [ ' _ ' ©

www.umy w ';;- „a

Osoba odpovědna za ubatn'ictví Statutární zástupce

hn. RaduKMM Mgr. Bc. Joost Budu .

PMum.» mobyMé wmWho /

zammW ’1’] organu v
 
 

wW(datum ha): 16.02.2022. 14h23In16.

Pavla Černá

mazmmma: MWMSEmm-UCRGOMCW ".a m1"

 

 



 

XCRGUVXA/WA (22072021/01012021)

 

 
 

 

 

 

 

 

  

w mw ] “my

00.: MW W MW wm

! i J d

335!” mam uma—.s 340334.34

3333333017 474 204.13 30 341 342.43 33234.03

1. Snoho-nwm 501 3 374 337.75 32 432.07 3 172 502.79 103 537.01

z sochu-mu— 502 133953313 110303.52 1 370213.52 33037.55

3 apud—mmm 503

4 Walnut! „.

5 Maamaa—om 503

6 WWW 501

7 mmmmm 5m

8 Ohm-m 511 730433.23 255330.02

9W 512 13170.00 20015.00

10 "Mf-wm 513 5177.00 30000

11mmm 515

12- 0M"m 513 1 353 323.50 400.00 2 439434.35 1 302.50

13- mun-av 91 30000 070.00 150331.00 37 223712.00 159 212.00

14- WNmihiW 524 13133 373.73 5 001.22 12 329037.35 12 407.05

15- JinéWWI 525 153 772.43 150040.10

15-WWnikl-úv &? 1 100 743.70 341.44 1 002531.37 337.03

17. “sodium &.

10. na :anim; 531

19. 0.320511151133531 532

20- “dané-Wy 533 310.00

22. mm.(Iokyzuodul 541

n “muly-penále 542

24. mamwml 543

25. Pradu-vým 5.4

33 Win-M 547 2171033

27. TWM“ 54; 74mm

23MMM 551 50070300 532473.00

». www:—umn— 552

30. WWI-mm 553

31.mm 5“

32. Tub-am“ 555

33.Tmammm 556

34.WZMM 557

35-mzmmm 553 541403.24 331143.33 135707224

m2”

 
13mm100th mommsam-mmcwu_n



 

 

XCRGUVXA/WA WW!/01012021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

Lbonco:DOA2

ento wL menu “na

MV Mil-DOW ml mum wanna mnm wm

' I J I

so. 0““sz 540 «957.21 51 916.91

I. mm

1. wmmryapodfly 561

2. Umky 582

3. WM 563

4. MIMIWMI‘MDU 564

s. omnia—nwm see

I. mane-nay

1. www.mMn-m 571

2. WWMMMMW 572

V. Bdrm um m1:

1. Datum 501 ona.-ra 726.72

2-szm s“
" "“"; 3:"; " " '7" ' 6W < maul can... about

I- Vb—WIW “musm usum amazon mm

1. “zm—tmm em

2. \Nnuyzmm co: 3033 892% 31401100 3025 $9.19 216 559.00

3. MIMI] ena 129 960.00 120 700.00

4. Wanna-macu W

8. "vm:vwdlvýkmů we 153.00

9. WMIMZM 041

10. “yohny-pruh 642

11.WZMM 648

11 Vino-12mm m

13. Mammut—MMM 045

14. mammalian—mmm 646

1s. mzmm 647

16. Capt-um m 91131.9: 573 350.50

17. 0‘1sz 049 ”6581.07 49070.11) 43542.39 27131.20

I. MM sm nan

1. Wzmmwmapodli 661

2. Úroky 662 3220,00 3824.5

man 
mnammamca mmcwsam-meomcmna



 

XCRGUVXA lWA (22072021 /01012021)

 

 
 

 

 

 

 

 

L.:—nwm:

aun ml mm “and

my mm on menu WM MM wm

| I 8 l

3. Kumvůzhky 063

4. szphconlnlroflmhodlm 004

0. Whamlvyrmy 000

IV. Mim am 370.. “3,102.“

1. Who-1Ww.m.mzm 071

2. WWM.M.WW 672 50271 370.99 56320 182.41

c. WW

1. “mummy-um “Je 20240.87 726.72 7330.61

2.wwmmm 20240.87 7330.81

‘Konocauhvy'

nun-414
 
mmm1mm MMWSM-(mmmsto

 



Základní šgola a mateřská škola,

Praha 8 - Dáblice, U Parkánu 17

U Furka—u 17,117b>.

 

 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

  

Škola. ikonu annI (nám): l, '" 182 co mm a Damice „ mnoha k č.j.

1C 709 20 71b. wwwskolaoanuce *.: MHMP „gumou

Finanční vypořidůní dotací MŠMT v roce 2021

v Kč na dvl dmflnnl mm

Declovy u 1 Poakytnuto Pouzilo TM“Wak km::
při ňmnčním

zn k31.12.2021 k31.12.2021

& “S | 2 W:.

Neinveetiční dotace celkem 52 55 040,00 52 564 31200 18 775,00

v tom:

33353 Přímé „ma na vzdeltvinl celkem ] 52 583 MMF 52 564 312.00[ 18 728.00

:) plat) 37 587 843.00 37 587 843,00 0,00

lb) OON 268 228.00 249 500.00 na 728.00

14 726 969.00 14 726 969.00 0.00

' 0.00

Výchje spojené s epidemií COVID-l9(mm:

neinvazivního RT-PCRmum deci, am.ml

33083 umalnmců v modulu: příslušným mimtňdným opatřením 0.00

V9”spo-jené : epldemil COV1D-19- Fond solidarity EU

(zajištění neinvuzivního RT-PCRmam dal amm v

33085 souladu : Mirnofádnýrn opatřením Ministerstvu zdravotnictvi 0M   

 

 
 

 

Sestavil: ing. Eva Málková Podpi

Datum: 14. ledna 2022

E-mail: wm

Tcl.: 601214828

' 4% UParká ul ln

~,' . \we.»- Debllce

IC?a; ;J' .. ww. :KO'aCčDI .c :;

   A \

   



121 - ROZBOR NÁKLADÚ A výnosů

vWSU.MLl-1W.Org

(vm

m: 12/2021

I00: 70000110

Název. MiWammummms-Mmupuunun

m121/101 (01012021 [0101”)

su AU 62 o;— F” _ nu __" MM WW sun-ana

1 z : m1 am u u.:

501 0310 33353 0000000000 0000000000000 lm 000.00 346 000.00 345 753.00 045.10 na 2M co

501 0310 33353W 1M(“AM 346 000.00 345 758.M 315.75 I. a 24140

5010310333“th.................................... 39999999.........wowmmmwwsm......... wu.:
501 0510 Why.MI periody 100 000.00 346 000.00 345 758.” 345.75 00.00 241 to

501 0331 33353 oooooooooo 0000000000000 83 000.00 5 000.00 4 893 os s_n na 115,95

501 0331 33353 0000000000 83 “HM 5 000.00 4 883.05 na 97 as 1m.“

50103313336:me...........................................3300000500000 .......... 9.399415..... %!...929! ........ 3qu

601 0331 mace aaooom 5M0.00 4893.45 s_n na 113.00

501 0410 33353 00000110000 W 0.M 1 000.00 EU.C) om mao 14.00

501 0410 3353W 0.M 1 000.00 000.00 nm na 14.00

wwowmmm................................................9419...........1mm ............0.0.3=QQ....99=..-.9m ......... 1.409

501 0410 D.III 1 (111.00 mno 0.00 na 14.00

501 WI“ monom 352 onom 351 831% "na 00.. anu

51L __ __ , . _ __ _ __ 183 009.00 352 “,N _ _ 351 837.6 L031; _ 00.00 _3a,30

512 0500 33353 0000000000 0000000000000 0.M 3M.M mm 0.00 10000 on

512 0500 33353 0000000000 o.oo 360.00 300.00 0,00 10000 0.00

512wmswzmmoy...............................................9.99............3.09.99 ............3.090.0.....9.9q_.meo_.........plo9
512 ono m cm 311,00 300.00 0.00 100.00 000

512 W 0.M 300.00 300.00 0.00 10000 0.00

518 0M1 3353 000mm W 0.M 0.M ooo om 000 0,00

518 0311 3353m 0.M 0.1!) 0.1!) om 000 0.00
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Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Dáblice, U Parkánu 17

,/

   

FinančníWMk 31.12.2021

  

 

  
 

 

 

 

 

1W «x-

2 468 040.69 Kč

3111 Ms 1 438 182,14 KC

3141 SJ 517 379,21 Kč

3143 So 236 397,96 Kč

celkom 4 eso 000,00 Kc  
 

   

 

vypracovala: lng. Eva Málková. ek

schválil: Mgr. Josef Buchal. ředitel ško y

 

se sídlem: u Parkánu 17/11, 182 00 Praha a — bahna:

MC Praha - uABLICE

30mCeno 14.03.202217r24

Lust) 5 Prilom 1

hsv Druhyprllon ? \t'J

:J 0900/2022 MCPD

no! 0083

   



 

238584.

5434 35

120247.88

41197

2126

12

118327 45

 



Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Dábllce. U Parkánu 17

/ se sídlem: u Parkánu 17/11, 132 00 Praha a - Dábllce

k 31.12.2011

680

do OE 11417

1

a úklidové 74946.23

materlál 107 18

ZŠ 40993691

161198.63

24 43

$369.39

a udržování 70440.48

9921,81

963

19

GDPR

servis

malování

oken

ICT

OON

lékařské

školení

škola

DDNM 8483

DDHM 
246804059

vypracovala: lng. Eva Málková,_

schválil: Mgr. Josef Buchal, ředltel školy



Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Dábllce. U Parkánu 17

/ se sídlem: u Parkánu 17/11. 132 00 Praha a — Dance

k 31.12.2021

19132.65

M do OE 13119

102679

a úklidové 49890,01

materiál 63989

78

173450.95

185289 77

a uddování
u

lékařské

16

škola 14792,

469

DDHM 
143818214

vypracovaia: lng. Eva Málková, ek

   

schválil: Mgr. Josef Buchal, feditel



/ Základní škola a mateřská škola

, Praha 8 — Dábllce, U Parkánu 1

7

se sídlem: U Parkanu 17/11, 182 00

Praha 8 — Dtbllce

FinančníWMk31.12.2011

701

15486.74

a úklidové 14859

materiál 63587

63267

11363.1

44226.62

77

21960,

bankovní

BOZP revize

ostatní 3489.4

čištění LAPOL

lékařské 14815

517379.21

vypracovaia: Ing. Eva Makova, e

schválil: Mgr. Josef Buchal, ředit:

 



Základní škola a mateřská škola. Praha 8 - Dábllce. U Parkánu 17

/ so sidlem: U Parkánu 17/11, 182 00 Pruhy 8 - Dóblice

nm:WM|: 31.11.1011

a úklidové

materiál 3548

elektřina 1

33095.58

6039

 

236397.96

  

  

vypracovala: Ina. Eva Málková. ekon

schválil: Mgr. Josef Buchal, ředit.! {k



PŘÍLOHA čísm 7

ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE PO K 31. 12. 2021
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K ÝVNTIZAÍPI

Protokol o inventarizaci majetku Základní Škola a Mateřské školy, Praha 8 - biblia, U Parka'nu 17

Datum zahájení: 11. 11. 2021

Datum ukončení: 19. 1. 2022

a) Fyzická Inventura byla provedena ke dní

|:) Podle inventárních seznamů byl ziištěn tento majetek

DHM 11 912 945,02 účet 022

DDHM 18 565 556,55 účet 028

DDNM 380 395,90 ůčot 018

Celkem skutečný stav podle inventury:

DHM 11 912 946,02 účet 022

DDHM 18 565 556,55 účet 028

DDNM 380 395,90 účet 018

Účetní stav ke dni 31. 12. 2021:

DHM 11 912 946,02 účet 022

DDHM 18 565 558,55 účet 028

DDNM 380 395,90 účet 018

Rozdíly ke dni 31. 12. 2021:

DHM O účet 022

DDHM 0 účet 028

DDNM O účet 018

Schvaluie:

   v Praze dne 19. 1. 2022 Mgr. Josef Buchal

/ ředitel

Takto provedený lnventarlzačnl unis schvaluje:

Předseda komise: Ing. Eva Málková

Členové komise: Alena Votavová, Vlasta Poláčková

 

„, 1 .:~.r * a rrahřská škola,

"na 5 “Za:-; ::.. 'J Darkánu 17
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KONECNÝ "wem Í ' T '

   

ROK 1021

Operativní evidence zš a MŠ ke dni 31. 12. 2020 1 588 875,59

Přírůstky 2021: 37 393,79

Vyřazení z operativní evidence

Vyřazení celkem: - 14 481,72

Operativní evidence ZS a MŠ ke dni 31. 12. zon 1 611 767,66

Schvaluje:

V Praze dne 19. 1. 2022 Mgr. Josef Ducha!

ředitel

Takto provedený inventarizační zápis schvaluje:

Předseda komise: lng. Eva Málková podpis

Členové komise: Alena Votavova, Vlasta Poláčková podpis

 

'. & — Dábiice, U Parkánu 17
,

U Darkřru 1711

<; „'W w Pram: 8 - ůabivce O, "-7 ‘ -
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.. :‘:'adm’ škola a mateřská škola,



ROK 2021

Stav Inventarizace majetku:

Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2020 DHM (022) 11 203 247,05

Přírůstky v roce 2021:

Diskové pole 119 064,—

Dřevod vybavení gastro technologie z 028 na 022 401 516,47

Technické zhodnocení žákovských stolů (učebna FY-CH) 109 117,80

Přírůstky celkem 029 090,57

Stav inventarizace ke dnl 31 12. 2021 DHM (022) 11 912 946.32

Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2020 DDNM (018) 371 912,59

Přírůstky v roce 2021: 8 483,31

Stav Inventarizace ke dni 31. 12. 2021 DDNM (018) 380 395.90

Stav inventarizace ke dni 31. 12. 2021 DDHM (028) 17 856 160,97

Přírůstky \: roce 2021: 191 (”6,14

Úbytky \: roce 2021: . a1 610,56

Stav Inventarizace ke dni 31. 12. 2021 DDHM (028) 18 565 556,55

   Takto provedenou lrwontarlnci schvalují: Mgr. Josef Buchal

ředitel školy

V Praze dne 19. 1. 2022

Datum zahájení: 11. 11. 2021

Datum ukončení: 19. 1. 2022

Předseda komise: Ing. Eva Málková

Členové komise: Alena Votavovi, Vlasta Poiačková

 



1’21..ka organism MČ Tabulka C

Prohlášení o provedení inventarizace a komentář k rozdílům

(počet stran „iš/.........)

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

Názovccm: jednotky: Záiadni škola a mateřská škola, Praha s Janice,

U Parkánu 17

Sídlo: U Parkánu 17, Praha 8 - Dáblice. 182 00

IČ; 70930716

Kód invnnísta: fav ! m w

Datum vyhotovení: 24. 1. 2022

\ Druh provedené inventarizace Periodická

Předmět inventarizace Majetek.

pohledávkymávukylpodrozvúčty

Datum zahájení inventarizace 11. 11. 2021

Datum ukončení inventarizace 15. 1. 2022

Datum. k němuž byla provedena 31. 12. 2021

inventarizace

Seznam právních norem - zákon č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění

upravujících inventarizaci pozdějších předpisů.

v organizaci: - vyhláška č. 270/2010 Sb.. o inventarizaci majetku

a závazků,

- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení z.č. 563/1991 Sb, ve znění

pozdějších předpisů

Způnob provedení Fyzická a doldadová

inventur

enová inventarizační komise

IK předseda: lng. Eva Málková

člen: Alena Votavová

člen: Vlasta Poláčková

člen: Daniela Čámvá  
 

 

1.Vyhodnocení doth-uni vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní mimics k provedení

inventarizace

Naplnění plánu inventur:

Splněno dle vyhlášky



 

Informace o seznámení členů inventuru-ční komise s procesem inventarizace:

ANO - seznámeni

 

Opatření přiiatá ke zlepšení průběhu inventur & eliminaci chyb:

Proškolení členů dílčích inventarizačních komisí
 

2. informace o zjištěných inventarizačních rozdílech

 

Seznam zjištěných rozdílů proúčtovnných do účetní závčrky /el. 3 Wim/včetně návrhu

)elich vypořádání:

účet

výše Kč

zdůvodnění

návrh vypořádání

manganem

 

Seznam zjištěných rozdílů nevypol'ádaných do účetní závěrky l$l. 4 VYKu/včetně

návrhu jejich vypořádání:

účet

výšeKč

zdůvodnění

návrh wpořádání

mamma

 

Dokumentace ulozena Ing. Eva Málková

(kontaktní osoba) :  
 

Podstatné skutečností:

Komentář inventarizační zprávy k nevypořádaným rozdílům:

Seznam příloh:

Za IK: předseda: Ing. Eva Málková

člen: Alena Votavová

člen: Vlasta Poláčková

člen: Daniela Čápová

 

Statutární zástupce inventarizačního místa (ředitel/ka P0):

Mgr. ]osef Buchal, ředitel školy

  

 

Podpis, razítko

Základní škola mateřskáa škola,

Praha a - bábou, uWm 17
-‘ UW

$ na: 00m37813“ ©
IC 709 30 m.mamma.cz



PŘÍLOHA čísm a

ZPRÁVA o PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021

 

 



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGlSTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY |.Illllllllllll

Odbor kontrolních činnosti

 

MHMPXPIB403U

“35.32222" 'ovĚŽ'ÉŽ-Ž 08:30 C. j.: MHMP 557026/2022

Lush 19 P'flloh- 1 Sp. zn.: S-MHMP 4401960021

1. sv Druh, priloh

CJ 1203/2022 MCPD Stejnopis č. 2

|||!1!J!'1.!!'!J!'l“
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

městské části Praha . Dáblice

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb.. o přezkoumávání hospodaření územních

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. ve mění pozdějších předpisů

(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Úřadu městské části Praha - Dáblice

se sídlem Osínalická 1 104, Praha 8.

za období od 01 .01.2021 do 31.12.2021

1. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dáblice (dále též MČ) se uskutečnilo

formou dílčích přezkoumání hospodaření. která proběhla v období:

a) 06.09.2021 - 17.09.2021

b) 07.03.2022 - 17.03.2022

2. Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Úáblice zarok 2021 bylo zahájeno

podle ustanovení §5 odst.3 zákona č. 420/2004 Sb. a§5 odst. 2 písm.b) zákona

č. 255/2012 Sb.. o kontrole (kontrolní řád). ve mění zákona č. 183/2017 Sb. (dále jen

kontrolní řád). doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované

osobě dne 19.07.2021. Písemné pověření k přezkoumání hospodaření na základě

ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 kontrolního řádu

vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy lng. Irena

Ondráčková pod č.j. MHMP 890259/2021 dnc 25.06.2021.

3. Přezkoumání hospodaření vykonaly:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc. Jana Kabilová

kontrolorky: lng. Ilona Honsová

lng. Veronika Rozehnalová

Ing. Hana Trávníčková

Sídlo: Mainské nám. 2/2. 11001 Ptah-l

Praemiště: Na Pankráci IMS/17. MO 2| Praha 4

Kontaktní centrum: 12 444. fax: 236 007 020

E-mail:W.ID DS: 48ia97h
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A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ.

vymezené ustanovenímé.." zákona č. 420/2004 Sb jejíchž obsahová náplň je uvedena nize.

Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno výběrovým způsobem. V případě.

2e při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěnyW

mw!v části 8, a C. této gyga.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání

údaje. na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Úda'e o hos n MČ 'menov n v v '

 

.4 Sb..

A. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména:

- zákonem č. 420/2004 Sb.. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

celků a dobrovolných svazků obcí. ve znění pozdějších předpisů.

- zákonem č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze. ve znění pozdějších předpisů.

- zákonem č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole). ve znění pozdějších předpisů.

- zákonem č. 250/2000 Sb., orozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění

pozdějších předpisů.

- zákonem č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů.

- zákonem č. 262/2006 Sb.. zákoník práce. ve znění pozdějších předpisů.

. zákonem č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších

předpisů.

- zákonem č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmů. ve znění pozdějších předpisů.

- zákonem č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů.

- zákonem č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.

uveřejňování těchto smluv a () registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů,

- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. kterou se vydává

Statut hlavního města Prahy. ve znění pozdějších předpisů.

- vyhláškou č. 416/2004 Sb.. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.. o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o í'manční kontrole).

ve znění pozdějších předpisů.

- vyhláškou č. 323/2002 Sb.. o rozpočtové skladbě. ve znění pozdějších předpisů.

- vyhláškou č. 410/2009 Sb.. kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. pro některé vybrané účetní

jednotky. ve znění pozdějších předpisů.

. vyhláškou č. 270/2010 Sb.. o inventarizací majetku a závazků. ve znění pozdějších

předpisů.

— nařízením vlády č. 341/2017 Sb.. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě. ve znění pozdějších předpisů.

- nařízením vlády č 318/2017 Sb.. o výši odměn členů zastupitelstev územních

samosprávných celků. ve znění pozdějších předpisů

- Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky které \cdou

účetnictví podle vyhlášky c. 410/2009 Sb.. c. 701— 710(dálejen čús c. xxx)

B. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek

jejich použítí,

D. věcně a formální správností dokladů o přezkoumávaných operacích.
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gnězmch omg, týkajících se togglingch prostředků

Bylo ověřeno zejména:

- dodržení náležitosti. termínů a způsobu projednání závěrečného účtu za minulý

rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb.. orozpočtových pravidlech územních

rozpočtů. ve znění pozdějších předpisů).

- zda má MČ sestaven střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb..

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění pozdějších předpisů).

- postup při sestavení. schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobně rozpočtové

skladby. (§ 4 - l4 zákona č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ve znění pozdějších předpisů).

— postup při provádění vybraných rozpočtových změn. rozpočtových opatření (§ [6 zákona

č. 250/2000 Sb.. orozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění pozdějších

předpisů).

- postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ lOa — l0d zákona

č.250/2000 Sb.. orozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění pozdějších

předpisů).

- zda MČ povinně zveřejňované dokumenty. tj. návrhy střednědobého výhledu rozpočtu.

rozpočtu a závěrečného účtu„ a dále střednědobý výhled rozpočtu. rozpočet, rozpočtová

opatření a závěrečný účet. zveřejnila v souladu sezákonem č. 250/2000 Sb..

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění pozdějších předpisů.

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů rozpočtu a čerpání vybraných

běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů Zastupitelstva MČ)

a kapitálových výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno. zda byly příjmy a výdaje

zatříděny do rozpočtu MČ v souladu svyhláškou č. 323/2002 Sb.. o rozpočtové skladbě.

ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno bylo rovněž nakládání s finančními prostředky

na bankovních účtech a v pokladně.

Předm : Zákon .

a mužiti mnich fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených

podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ve znění pozdějších předpisů (Sociální fond a Fond rezerv a rozvoje) a krytí peněžních fondů

finančními prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost & správnost tvorby a čerpání peněžních

fondů podle pravidel schválených orgány MČ a správnost zaúčtování příslušných účetních

případů.

  

Bylo zjištěno. jakými druhy podnikatelských činností se MČ zabývala a zda byly

činnosti podléhající dani z příjmů. tj. zdaňovaná činnost. vykonávány a v účetnictví vedeny

odděleně vsouladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. kterou

se vydává Statut hlavního města Prahy. ve znění pozdějších předpisů (tj. pronájmy bytových

anebytových prostor. prodeje majetku. a jiné druhy podnikatelské činnosti). Dále bylo

ověřeno. zda MČ plnila povinností dané ustanovením §l| obecně závazné vyhlášky

č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. ve znění

pozdějších předpisů. tj. zejména zda sestavila plán činností podléhajících daní z příjmů a jak

použila zisk ze zdaňované činnosti.

Výběrovým způsobem byla ověřena správnost rozčlenění výnosů a nákladů hlavní

apodnikatelské (zdaňované) činností pro potřeby výpočtu podílu MČ na dani z příjmů
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hl. m. Prahy a správnost zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaněho výsledku hospodaření.

ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MC na dani z příjmů hl. m. Prahy.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou činností

- smlouvy o pronájmu. smlouvy kupní. a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen.

jejich obsah a plnění.

 

MC v přezkoumane'm roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní operace týkající se

sdružených prostředků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy. na základě které by

byly vynakládány.

 

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala v účetnictví s výjimkou krátkodobých

závazků cizí zdroje ve smyslu účetních předpisů. ani kontrolní skupinou nebyly zjištěny.

 

   ..sk ut'misz '

mezinárodních smluv

Kontrolní skupina nezjistila. že by MČ v přezkoumaném roce nakládala s prostředky

z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. MČ

takové prostředky nevykázala.

 

ke státním fondům a k Išim osobám

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví

a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu. k rozpočtu hl. m. Prahy

ajiným rozpočtům. ke státním fondům a k dalším osobám. Výběrovým způsobem bylo

ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnutých dotací (neinvestiční dotace

na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů a na opatření v souvislosti s šířením nového

komnaviru a investiční dotace: „Lékai-na. ordinace. sociální služby". „Stavební práce

a venkovní úpravy ZŠ — lV. etapa". „Rekonstrukce služebny Městské policie" & „Výstavba

bytového domu Akcíz").

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. '

ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem hl. m. Prahy. svěřeným MČ.

a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem

hl. m. Prahy a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 34 - 36. 43. 89

a 94 zákona č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. a část

čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. kterou se vydává Statut hlavního

města Prahy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedení tohoto majetku

v evidenci & v účetnictví. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku

hl. m. Prahy. svěřeného MČ. předaného MČ zřízené příspěvkové organizaci k hospodaření ve

vazbě na zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola. Praha 8 —

Dáblice. U Parkánu l7 ze dne 14.09.2017.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky dlouhodobého

hmotného. nehmotného a finančního majetku vykázane' v účetnictví včetně majetku vedeného

na podrozvahových účtech. majetku svěřeného zřízené organizaci. zásob. vytvořené oprávky
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k dlouhodobému majetku. způsob a správnost ocenění. Bylo ověřeno provedení inventarizace

majetku a zásob a na vybraném vzorku byla ověřena fyzická existence pořízeného majetku.

  

státu, s nímž hospchři územní celek

MC“ v přezkoumane'm roce nevykázala. ze by nakládala & hospodařila smajetkem

státu. majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

 

pgávniho předpisu

Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákona č. 134/2016 Sb..

o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů. při zadávání a realizaci zakázek.

Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných zakázkách:

- Letní a zimní údržba MČ Praha — Dáblice 2021 — 2023 — podlimitní veřejná zakázka na

služby. zadávaná ve zjednodušeném podlimitnim řízení (§ 53).

- Bytový dům AKC12 v Praze — Dáblicich — podlimitní veřejná zakázka na stavební práce.

zadávaná ve zjednodušeném podlimitnim řízení (9' 53).

- Dýchací přístroj DRAEGER s příslušenstvím — veřejná zakázka malého rozsahu na

dodávky (,s 31).

- Nové herní prvky — Dětské hřiště Na Znělci — veřejná zakázka malého rozsahu na

dodávky (§ 31 ).

- Vykonávání činnosti podpory IT pro MČ Praha - Dáblice — veřejná zakázka malého

rozsahu na služby (§ 31).

- Výměna plynového kotle v mateřské škole — veřejná zakázka malého rozsahu na stavební

práce (§ 31 ).

 

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků zhlavní apodnikatelskě

činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo

výběrovým způsobem ověřeno. zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly vsouladu

s účetními předpisy vytvořeny opravné položky. byl zhodnocen systém zabezpečení

pohledávek proti promlčení a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno

bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno. zda úkony. na základě kterých vybrané pohledávky a závazky

vznikly či zanikly. byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § 89 a 94 zákona

č. 131/2000 8b.. 0 hlavnim městě Praze. ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhodobých

pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků. zda

pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

t: Zákon č. 420/2004 Sb

 

a právpicky'ch osob

MČ v přezkoumane'm roce neručila za závazky fyzických nebo právnických osob, ani

kontrolní skupinou nebylo zjištěno. ze by MČ ručitelský závazek poskytla.

Předmět: Zákon č. 420/

ve msmh třetích osob

MČ v přezkoumaném roce nevykazovala. ani kontrolni skupinou nebylo zjištěno. že

by MČ měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.
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Předmět: QL“' 'on č. 420/3004 Sb. 5 2

(ammo celku

MC‘ v přezkoumaném roce uzavřela jednu smlouvu o zřízení věcného břemene. resp.

slulebnosti (MČ jako strana povinná. tj. na svěřeném majetku). Bylo posouzeno. zda zřízení

bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem

MČ. náležitosti smluv. ocenění věcných břemen) a zájmem MČ.

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech. zda byl návrh na zápis do katastru

nemovitostí předložen hlavnímu městu Praze k potvrzení správnosti předkládané žádosti

pro katastrální úřad v souladu s ustanovením ,6 2| obecně závazné vyhlášky

č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. ve znění

pozdějších předpisů. zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru nemovitostí a zda

byla v účetnictví u nemovitého majetku vyznačena skutečnost. že je na majetku zřízeno věcné

břemeno.

  

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno. zda je účetnictví vedeno v souladu

sezákonem č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. a prováděcími

předpis). Dále bylo ověřeno. zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu

zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o linaněni kontrole). ve znění pozdějších předpisů. (byla přezkoumána úroveň

zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činnosti). a zda doklady byly formálně

i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb..

o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno. zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením

§ 18 zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. zda podává věrný

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tohoto zákona a zda

byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souladu s ustanoveními

§ 29 a 30 tohoto zákona.

Předmět: 7AM g, 420/2004 b, § ; odst. 2 písm, i) ovělggj „mém dluhu uz:mního celku

k oM' ‘m u; ' : l'Sl—AJ 4 » 10V' o uml‘ orav ího urn od, Aun/Í m
     

r0 OV V OSI

V případě přezkoumání hospodaření prováděného u městských části hlavního města

Prahy se neověřuje poměr dluhu územního celku kprúměru jeho příjmů za poslední

4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. nebot“

městskou část hlavního města Prahy nelze považovat pro účely zákona č. 420/2004 Sb.

za územní samosprávný celek podle ústavního zákona č. l/ I993 Sb.. Ústava České republiky.

ve znění pozdějších předpisů. a nepodléhá proto pravidlům rozpočtové odpovědnosti

stanoveným v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb.. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

ve znění pozdějších předpisů.

Označení všech dokladů a jiných materiálů vyuzitých při přezkoumání hospodaření je

uvedeno v Příloze č. l této zprávy. Doklady. o které se opírají kontrolní zjištění. jsou uvedeny

v části B. a C. této zprávy. v popisech kjednotlivým zjištěným nedostatkům.

B. Zjištění : konečného přezkoumání hospodareni

rn konečném přezkoumání hospodaření MČ

. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků

uvedených pod § 10 odst. 3 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb.

 



 

. byly zjištěny núsledující chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení

§ 10 odst. 3 písm. c) zékone č. 420/2004 Sb.:

 

Právnípředpis: Zákon c‘. 563/1991 Sb.. o účetními. ve znění pozdějších předpisů

> ustanovení § 29 odst. l

Při kontrole provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2021 bylo zjištěno. že

MC nepostupovala v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 pism. d) vyhlášky č. 270/2010 Sb..

o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. neboť příloha inventumího

soupisu č. 7 k účtu 031— Pozemky neobsahovala uvedení způsobu, jak byly zkontrolovány

veškeré údaje o nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí České republiky. Kontrolní

skupině byl předložen výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu

04.01.2022 na listu vlastnictví č. 860. Porovnáním údajů na tomto listu vlastnictví a údajů

obsažených v sestavě vygenerované pomocí aplikace MlSYS „Soupis parcel vyhovujících

podmínce (lČO MČ 00231266)“ vyhotovené ke dni 01.02.2022 bylo kontrolní skupinou

zjištěno, že MČ byly svěřeny i pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy evidované na listech

vlastnictví č. 51, 155, 256, 1271. 1319. 1330, 1425, 1426. 1457. 1462, 1480, 1710. 1712

a 1792, vše v k. ú. Dablíce. Dále bylo zjištěno, že MC nevedla pozemky sparcelním č.:

1213/2, 1216/2, 1219/5, 1219/11, 1260/4. 1261/3, 1617/5 a 1712/2, vše vk. ú. Dáblice.

v majetkové ani účetní evidenci. Jednalo se o pozemky s duplicitním zápisem vlasmictví.

Z výše uvedeného vyplývá, že fyzické a dokladové inventura účtu 031 — Pozemky

nebyly provedeny v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je MC povinna inventarizací zjistit skutečný stav

majetku a ověřit, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku v účetnictví.

V důsledku této skutečnosti nebylo účetnictví MČ v oblasti nemovitého majetku

v roce 2021 úplné a průkazné ve smyslu ustanovení § 8 odst. l, 3 a 4 zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých je účetnictví účetní jednotky úplné,

jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní

případy, a průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou průkazné a účetní

jednotka provedla inventarizaci.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb & nedostatků

a) Při přezkouméní hospodaření MČ za rok 2020 a popř. předchozí roky

0 byly zjištěny nésledujlcí chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenapravené chyby

a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok):

 

Právnípředpis: Zákon č. 320/2001 Sb.. ajinančm' kontrole. ve zněnípozdějších předpisů

> ustanoveni § 9 odst. 3

V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření MC bylo přezkoumano ošetření

majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy. svěřeného MČ. předaného MČ zřízené

příspěvkové organizaci (dále jen PO) k hospodaření ve vazbě na dizovací listinu Základní

a mateřské školy, Praha 8 — Dáblice, U Parkánu 17, ze dne 14.09.2017.

Zřizovatel (MČ) na základě usnesení Zastupitelstva MČ c. 133/20/ZMČ ze dne

25.11.2020 předal PO k hospodaření movitý majetek v celkové výši 1 689 tis. Kč. Jednalo se

o samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (účet 022) v celkové

hodnotě 1 657 tis. Kč (inventární číslo: MC27M0004976 - MC27M0004983) a drobný

dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) v celkové výši 32 tis. Kč (inventární číslo:

MC27M0004986 - MC27M0004995).
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Bylo zjištěno. že PO zařadila do své majetkové a účetní evidence samostatné hmotné

movité věci a soubory hmotných movitých věcí (účet 022) v celkové hodnotě 1 256 tis. Kč

a drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028) v celkové výši 433 tis. Kč. PO v rozporu

s výše uvedeným usnesením Zastupitelstva MČ zavedla majetek v celkové výši 401 tis. Kč.

který MČ vedla na účtu 022 jako soubory hmotných movitých věcí (inventární číslo:

MC27M0004983) a odpisovala jej. na účet 028 — Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účetní

doklad PO 51095 ze dne 30.11.2020). Správně měla P0 navázat na zařazení majetku a výši

jeho ocenění převzaté z účetnictví MČ.

Nesprávným postupem účtování bylo porušeno ustanoveni § 25 odst. 6 zákona

č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. . kde je uvedeno. že v případě

majetku podle odstavce 1 písm. I) se reprodukční pořizovací cena nepoužije v případě

bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do

správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků.

výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními

jednotkami: v těchto případech účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění

v účetnictví účetní jednotky. která o tomto majetku naposledy účtovalo.

Na základě zjištěného nedostatku kontrolní skupina konstatuje. že systém finanční

kontroly. který je MČ povinna vytvořit podle zákona č. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole. ve

znění pozdějších předpisů. kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření. tak

i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti. ve

smyslu ustanovení § 9 odst. 3 tohoto zákona. nebyl zcela funkční.

NAPRA VENO.

 

Právnípředpis: (‘US a. 70/ - ”10 (š 36 adst. l zákona o účetnicn'í)

“» ustanovení ("US č. ’03 hod 5.4.

Přezkoumáním účtování o poskytnutých transferech bylo zjištěno. Ze MČ v rozporu

s bodem 5.4. ČÚS č. 703 — Transfery nesprávně účtovala o transferu bez povinnosti

vypořádání ve výši 224 tis. Kč poskytnutého na základě Dohody o poskytnutí investičm'ho

transferu ze dne 23.12.2020 uzavřené mezi MČ a SK Dáblice. z.s.. nebot“ účtovala ke dni

úhrady účetním zápisem na stranu Ma dáti účtu 471 0510 — Dlouhodobé poskytnuté zálohy na

transfery se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 231 0030 — Běžný účet (účetní doklad

č. 100001321 ze dne 28.12.2020) & neúčtovala o předpisu závazku ke dni jeho vzniku. tj. ke

dni uzavření smlouvy.

V souladu s platnými postupy účtování uvedenými v bodech 5.4.1. a 5.4.2. ČÚS č. 703

- Transfery mělo být správně účtováno o vzniku závazku z titulu poskytnutí transferu na

stranu Má dáti příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na

stranu Dal příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 a k okamziku poskytnutí transferu

na stranu Má dáti příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažmým zápisem

na stranu Dal příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22. 23 nebo 24.

V důsledku této skutečnosti došlo k vykázání nižších nákladů hlavní činnosti a rovněž

byl o částku 224 tis. Kč zvýšen výsledek hospodaření vykázaný ve Výkazu zisku a ztráty

sestaveném ke dni 31.12.2020.

NAPRA VENO.

Právní předpis: vyhlášku ('. 323/2002 Sb.. o rozpočtové skladbě. ve zněnípozdějších předpisu

» ustanovení § 2 odst. .?

Usnesením Zastupitelstva MČ č. 150/20/ZMČ ze dne 21.12.2020 bylo schváleno

poskytnutí finančních darů fyzickým osobám. které nejsou členy zastupitelstva městské části.

za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části. komisí rady městské části

azvláštních orgánů městské části. Byly předloženy dohody o poskytnutí daru. na základě

-3-

 



 

kterých byly vyplaceny dary fyzickým osobám. které nebyly členy zastupitelstva MČ

a vykonávaly veřejnou funkci založenou volbou nebo jmenováním příslušným orgánem MČ.

Bylo zjištěno. že MČ nesprávně zatřídila výdaje související s poskytnutím odměn

fyzickým osobám. které nebyly členy zastupitelstva městské části. za výkon funkce členů

výborů zastupitelstva městské části. komisí rady městské části a zvláštních orgánů městské

části. na položku rozpočtové skladby 5492 — Dary obyvatelstvu. Správně měly být tyto výdaje

zatříděny na položku rozpočtové skladby 5021 — Ostatní osobní výdaje. která zahrnuje

především odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo

pracovní poměr a odměny členům výborů zastupitelstev a komisí obcí a krajů (s výjimkou

samotných zastupitelů. jejichz odměny se zařazují na položku 5023 — Odměny členů

zastupitelstva obcí a krajů).

MČ nedodržela druhové členění výdajů podle ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky

č. 323/2002 Sb.. o rozpočtové skladbě. ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným postupem

došlo ke zkreslení druhového členění výdajů ve výkazu 120 — Přehled pro hodnocení plnění

rozpočtu a ve výkazu FIN 2-12 H (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený ke dni

31.12.2020). výše celkových výdajů vykázaných MČ ke dni 31 . 12.2020 nebyla ovlivněna.

NAPRA VENO.

b) na předchozím dílčím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2021

0 byly zjištěny nasledující chyby a nedostatky, které nemají závaznost nedostatků

uvedených pod § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

 

pra ního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných :ukázelc ve znění pozdějších

předpisu

) ustanovení 126

U podlimitní veřejné zakázky na stavební race zadávané formou zjednodušeného

podlimitního řízení „Bytový dům AKCÍZ v Praze — ablicích“ nebylo ve Věstníku veřejných

zakázek zveřejněno „Omámem' o výsledku podlimitního zadávacího Hzeni". Smlouva o dílo

č. SML 083/2021 byla uzavřena dne 21.06.2021. „Oznámení o výsledku podlimitního

zadávacího řízení" bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek na základě upozornění

kontrolní skupiny dne 15.09.2021. tedy 56 dnů po stanovené lhůtě.

U podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané formou zjednodušeného

podlimitního řízení „Letní a zimní údržba MČ Praha — Dahlice 2021 ~ 2023" nebylo do dne

15.09.2021 ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno „Oznámení o výsledku podlimitního

zadávacího řízení". Smlouva o dílo ě. SML 072/2021 byla uzavřena dne 11.05.2021.

„Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení" nebylo tedy ve Věstníku veřejných

zakázek zveřejněno ani po 97 dnech po uplynutí stanovené lhůty.

MČ nedodržela ustanovení § 126 zákona č. 134/2016 Sb.. ozadávání veřejných

zakázek. ve znění pozdějších předpisů. kde je uvedeno: „Zadavatel odešle oznámení

o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od uzavření

smlouvy. rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému." V ustanovení

§212 odst. 3 písm. a) citovaného zákona je uvedeno. Ze: „Formulář zadavatel odešle

elektronicky do Věstníku veřejných zakázek. jde-li o podlimitní veřejnou zakázku."

NAPRA VENO.

“» ustanovení 21 7 odst. 5

U podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané formou zjednodušeného

podlimitního řízení „Bytový dům AKCÍZ v Praze -— Dáblicích“ byla Smlouva o dílo ě. SML

083/2021 uzavřena dne 21.06.2021. Písemná zpráva zadavatele byla. na základě upozornění
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kontrolní skupiny. zveřejněna na profilu zadavatele dne 15.09.2021. tedy 43 dnů po stanovené

lhůtě.

U podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané formou zjednodušeného

podlimitního řízení „Letní a zimní údržba MC Praha - Dahlice 2021 - 2023" byla Smlouva

odílo č. SML 072/2021 uzavřena dne 11.05.2021. Písemná zpráva zadavatele nebyla

zveřejněna na protilu zadavatele ani do 15.09.2021 . tedy do 83 dnů po stanovené lhůtě.

MČ nedodržela ustanovení § 217. odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání

veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů. kde je uvedeno: „Zadavatel je povinen do

30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení uveřejnit písemnou zprávu na profilu

zadavatele.".

NENAPRA VENO.

MC přijala opatření k nápravě výše uvedeného nedostatku. Bylo ověřeno. ze písemná

zpráva zadavatele týkající se podlimitní veřejné zakázky „Letní a zimní údržba MČ Praha -

Dáblice 2021 - 2023" byla na profilu zadavatele dodatečně zveřejněna dne 16.09.2021.

Komrolu plnění opatření k nápravě bude možné provést až v rámci přezkoumání hospodaření

MC za rok 2022. jelikož v období od 16.09.2021 do dne ukončení kontrolní akce na místě. tj.

17.03.2022. nevznikla MC povinnost uveřejnit písemnou zprávu na profilu zadavatele.

. nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst.3 písm. c)

zákona č. 420/2004 Sb.

D. Závěr

1. Na základě výsledků přakoumani hospodaření MČ za rok 2021. ve smyslu zakona

č. 420/2004 Sb. (zejmena ustanoveni §2 a3). lze konstatovat. že kromě chyb

a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumaní 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 to

- MČ nedodržela ustanovení § 217 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných

zakázek. ve znění pozdějších předpisů. jelikoz do 30 pracovních dnů od ukončení

zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky na sluzby. zadávané formou

zjednodušeného podlimitního řízení. nezveřejníla písemnou zprávu na profilu

zadavatele.

. chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) uvedeného zakona

spočívající v:

— neúplnosti, nesprávností nebo neprůkaznosti vedení účetnictví. neboť:

o inventury účtu 031 — Pozemky nebyly provedeny v souladu s ustanovením § 29

odst. 1 a zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. podle

kterého je MC povinna inventarizací zjistit skutečný stav majetku a ověřit. zda

zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku v účetnictví .

ll. Upozornění na případná rizika. která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků.

která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti:

Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 nebyla zjištěna žadná rizika. která by mohla

mít negativní dopad na hospodaření MC v budoucnosti.

Ill. Poměrové ukazatele zjiětěně pří přakoumění hospodaření za rok 2021:

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MC a podíl zastaveného majetku

na celkovém majetku hl.m. Prahy. svěřeném MC. podle ustanovení §10 odst.4 písm. b)

zákona č. 420/2004 Sb.:
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a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ ......................................................... 0.59 %

b) podil závazků na rozpočtu MČ ............................................................... 6.59 %

e) podil zastavenčho majetku na celkovém majetku svěřeném MČ ................ 0 %

IV. Výrok podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

U městských části hlavního města Prahy se neuplatňují pravidla rozpočtové

odpovědnosti stanovená v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb.. o pravidlech rozpočtové

odpovědnosti. ve znění pozdějších předpisů. proto nebyl ověřován poměr dluhu územního

celku kprůmčru jeho příjmů zaposlední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu

upravujícího rozpočtovou odpovědnost (viz předmět přezkoumání uvedený v ustanovení

§ 2 odst. 2 pism. i) zákona č. 420/2004 Sb.).

v. Upozornění pro MČ:

- V rámci závěrečného přezkoumání hospodaření MČ bylo přezkoumano ošetření

majetkoprávních vztahů u majetku hl. m. Prahy svěřeného MČ. předaného MČ zřízené

příspěvkové organizaci (dále jen PO) k hospodaření ve vazbě na zřizovací listinu Základní

a mateřské školy. Praha 8 — Dáblice. U Parkánu 17 ze dne 14.09.2017.

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ č. l75/2l/ZMČ ze dne 15.09.2021 byla

schválena příloha č. 7 k výše uvedené zřizovací listině. podle které zřizovatel (MČ) předal P0

k hospodaření nemovitý majetek v celkové pořizovací ceně 612 396 Kč. Jednalo se

o technické zhodnocení (vybudování nové učebny chemie a fyziky) budovy školy. která byla

P0 předána do výpůjčky dle Smlouvy o Výpůjčce č. SML 169/2017 ze dne 19.09.2017.

Technické zhodnocení bylo realizováno PO z dotačního programu Operační program Praha —

Pól růstu ČR ve výzvě č. 37 — Modernizace zařízení a vybavení pražských škol a po ukončení

akce bylo na základě zadosti o převod technického zhodnocení majetku na zřizovatele

(č.j. ZŠ-V/70/2021) ze dne 31.08.2021 převedeno do účetnictví MČ (evidenční karta majetku

B-17).

Kontrolní skupinou bylo zjištěno. že příloha č. 7 ke zřizovací listině Základní

a mateřské školy. Praha 8 — Dáblice. U Parkánu 17 není v souladu s ustanovením článku

V111. — Vymezení majetku odst. Z výše uvedené zřizovací listiny. kde je uvedeno. že:

„Nemovitý majetek zapsaný do katastru nemovitostí ve správě zřizovatele předávaný do

výpůjčky je uveden v příloze č. l. která je nedílnou součástí této zřizovací listiny...". Jelikož

se nejednalo osvěřený majetek ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č.

250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ve znění pozdějších předpisů,

ale majetek předaný PO do výpůjčky dle Smlouvy o Výpůjčce č. SML 169/2017 ze dne

19.09.2017. nemohlo být technické zhodnocení vypůjčeného majetku PO samostatně svěřeno.

Kontrolní skupina upozorňuje na nutnost aktualizace zřizovací listiny Základní

amateřske' školy. Praha 8 — Dáblicc. U Parkánu 17 ze dne 14.09.2017. zejména v oblasti

svěřeného majetku ve smyslu § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů. ve mění pozdějších předpisů.

- V souvislosti s přezkoumáním kapitálových výdajů bylo zjištěno. že Kupní smlouva se

zřízením služebnosti stezky. cesty a inženýrské sítě č. SML 090/2021 uzavřená dne

03.06.2021 na koupi pozemku v ceně 24 541 980 Kč byla zveřejněna v registru smluv až dne

22.07.2021. tj. 49 dní od uzavření smlouvy. což bylo 19 dní po lhůtě uvedené v ustanoveni

§5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ve znění pozdějších

předpisů. kterým je uložena povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění

prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu. nejpozději však do 30 dnů od

uzavření smlouvy.

Kontrolní skupina upozorňuje. že pozdním zveřejňováním v registru smluv se MČ

vystavuje možnému riziku. soudních sporů při případném plnění před nabytím účinnosti

smluv. popř. že při prodlení delším jak 3 měsíce ode dne uzavření smlouvy. bude taková

smlouva, podle ustanovení § 7 odst. l výše uvedeného zákona. zrušena od počátku.

.n.

 



 

Městska čast je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) also“ č. 420/2004 Sb.

povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zpravě

a podat otom písemnou informací Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději

do 15 dnů po projednání těto zpravy spolu se zavěrečným účtem v organech městské

části. Městská cm je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 um. č. 420/2004 Sb.

v teto informaci uvest lhůtu. ve které podi přezkoumávajícímu organu písemnou zprávu

o plnění přijatých opatření. a v této lhůtě uvedenou zpravu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se městská část dopustí přestupku podle ustanovení

§ 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., za který lze uložit městské časti

podle ustanovení § 14 odst. 2 úkonu !. 420/2004 Sb. pokutu do 50 000 Kč.

Podle ustanovení § 39 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. ve znění

pozdějších předpisů. je přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených

ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ povinností zastupitelstva MČ.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení zpravy (podle ustanovení

§12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu) bylo podání předběžné informace okontrolních

zjištěních dne 17.03.2022.

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledky konečného

přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž stejnopis č. 2 obdrží

MČ a stejnopis č. 1 odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 21.03.2022

Podpisy kontrolorek:

Bc. Jana Kabilova

kontrolorka pověřená řízením pledtoumáni

lng. Ilona Honsová

lng. Veronika Rozehnalová

lng. Hana Trávníčková

 

Úřadu MČ byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materialy.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dáblice o počtu

19 stran (včetně Přílohy č. l) byla v souladu sustanovením § 11 ??“ č. 420/2004 Sb.

projednám se starostou MČ. kterému byl předán stejnopis &. 2 dne .......{flip

  
lng. Miloš Růžička

starosta MC
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Příloha č. l: Omačcm' všech dokladů a jiných materiálů vyuzitých při přezkoumání

hospodaření MČ

Rozdělovník: stejnopis č. l - Odbor kontrolnich činnosti MHMP

stejnopis č. 2 — MČ
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Střednědobý výhled rozpočtu

schválený usnesením :. 140/20/ZMC ze dne 21.12.2020 do roku 2026.

Navrh rozpočtu

zveřejněny" na úřední desce a na internetových stránkách od 03.12.2020 I do 21.12.2020.

Schválený rozpočet

usnesením Zastupitelstva MČ c. |39.'20/ZMČ :: dne 21.12.2020.

Stanovení zav-ných ukazateli din-ý- org-India

SdelenI dopisem ze dne |3.0|202l (ZŠ a MŠ Praha - DIblice).

Rozpočtová opatření

c. 2 - 7. 8 -13. 3004. 3008. 3010. 3046. 3055. 3057. 3110.

Závěrečný účet

schválený usnesením Zastupitelstva MC c. 169’21/ZMC ze dne 16.06.2021.

Výluz plo hodnocení plně-i napočt-

Výkaz 120- Ptehledptohoůíooenlplnentrozpodtuuobdobí I ~6i’2021 I I - 12/2021.

Výkaz FIN 1-12 [:|-ohodnocení plneni rozpocm USC nobdobí I -6.’2021 I I - 12/2021.

Výkaz dako I ztráty

hlavní I pochikmelské cinnosti sestaveny ke dni 30.06.2021 I ke dni 31.12.2021.

Rozvaha

hlavní a podtitulem cinnosti aeataveni ke dni 30.06.2021 I ke dni 31.12.2021.

Příloha účetní úvčrky

sestavená ke dni 31.12.2021

Účtový rozvrh

platný pro ůčcmí období roku 202 I.

Hlavni kniha

hlavní a podnikatelské cim—wi a období 6f202 I. 12/2021 (sestava XCRHU004/006)

Kniha doilých faktor

vedena v programovém vybavení GíNlS (modul KDF) za období I . 12/2021.

Kniha odeslaných faktor

veden v programovém vybeveaí GlNlS (modul KOF) za období I - 12/2021.

Fala-n

Hlavntcinnost:

- Faktury dosle c.: MC27P000ESU8. MC27POOOEQWC. MCZ'IPOOOEHUD. MC27P000EGX5.

MC27P000EERD. MC27P000E9F0. MC27P000E9E5. MC27P000E58R. MC27POOOE2A2.

MC27P01DEOWE. MC27P000DZ19. MC27P000DUJQ. MC27P000DTXZ. MC27P000D050.

MC27POOODN6W. MC27POOODKVO. MC27POOODICI. MC27POOODJKO. MC27POOODU2.

MC27POOODGNW. MC27X0019LY1. MC27X0019VTK. MC27X001AJGG. MC27XOOIBLWD.

MC27P000EQSW. MC271'000ENHO. MC2'IP000ESWY. MC27P000EK20. MC27P000EDJW.

MC27P000EN89. MC271’000EAON. MC27P000E10C. MC27P000ERA7. MC2'IP000EF511.

MC27P000EQRI. MC27POOOEGRZ. MC27POOOESBR. MC27P000EO5H. MC27P000EHI-16.

MC27POOODWAL. MC27POOODSPA. MC27POOODSOF. MC27P000DPEE. MC27Pm0DOXY.

MC27P000ERI3. MC27POOOEGP9. MC27Pm0E1U3. MC271’000EL3C. MC27P000£509.

MC27P0001-34UW. MC27P000DYZO. MC27POOODW2P. MC27POOODWAL. MC271’000DSOF.

MC27POOODPEE. MC27P00000XY. MC27POOODP4S. MC27POOODOUD. MC27POOOE4RB.

MC27P000DN9H. MC27POOODJA. MC27POOODPCO. MC27POOODJFF. 21012200143. 21012200204.

21012200212. 21012200221. 21012200236. 21012200246. 21012200256. 21012200262. 21012200263.

21012200266. 21012200267. 21012200197. 21012200388. 21012200418. 21012200569. 21012200601.

21012200638. 21012200697. 21012200718. 21012200737. 210122m808. 21012200809. 21012200810.

21012200819. 21012200821. 21012200828. 21012200836. 21012200510. 21012200877. 210122008115.

21012200882. 21012200835.

Podnikatelská cinnost:

- Faktury vydane C.: 14421. 34421. 54421. 74421. 104421.164421.174421. 194421. 214421. 224421.

264421. 284421. 294421. 304421. 324421. 334421. 344421. 354421. 404421. 414421. 424421. 434421.

494421. 504421. 564421. 444421.

- Faktury došlé č.: 21110000331. 21110000333. 21110000336. 21110000338 - 21110000341.

21110000347. 21110000371. 21110000375. 21110000379. 21110000423. 21110000434 -
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21110000437.21110000439.lel0000470.21110000474.2lllOO(X)476.2lllO(l)0506.2lllO(X)0$3l.

21110000569.21110000576—21110000581.

Bankovní výpis

. Hlavm'činnost:

k účtu c. 5018559986000 c.: 17.65.69. 82.98. 110. 117. I22. 126. I36. I49. 152. 164. 166. I67. I68.

169. 177. I85 - 192. 205.

k účtu c. 21223-501855998’6000 c.: 5 - 12. 23.

k účtu c. 1222-501855998/60111 c.: I - 15.

k účtu c. 6015-501855998’6000 6.231.

. Podnikatelská cinnost:

k účtu c. 90210501855998/6000 6.1213. 215. 218. 221. 225. 226. 231/2021.

(Merl-mound

. Hlavnicinnost:

I00000033. |0000(X)58. 100000060. 100000062. 100000074. 100000087. 100000089. 100000091.

100000111. 100000128. 100000192. 100000210. 100000211. 100000214. 100000250. 100000284.

100000298. 100000300. 100000325. 100000346. 100000348. 100000349. 100000371. 100000372.

100000375. 100000381. 100000383. 100000391. 100000396. 100000397. 100000402. 100000403.

100000405. 100000406. 10(1100420. 100000427. 100000440. 100000454. 100000472. 100000478.

100000481. 100000483. 100000493. 100000501. 100000502. 100000504. 100000514. 100000515.

100000516. 100000558. 100000569. 100000570. 100000572. 100000573. 100000580. 100000593.

100000645. 100000683. 100000687. 100000707. 100000711. 100000715. 100000725. 100000732.

100000788. 100000798. 100000805. 100000826. 100000869. 100000870. 100000879. 100000887.

100000890. 100000892. 100000957. 100000968. 100000976. 100000983. 100001012. 100001013.

100001014. 100001020. 100001037. 100001042. 100001067.100001069. 100001108. 1111001111.

100001130. 100001132. 100001147. 100001153. 100001156.100001158. 100001180. 100001182.

100001225. 100001227. 100001229. 100001256. 100001266.100001267. 100001268. 100001281.

100001286. 100001287. 100001288. 100001289. 100001290. 100001302. 100001314. 100001380.

120000007 - 120000017. 140000006 - 140000028. 220000020. 220000037. 220000079. 220000082.

220000108. 220000112. 220000113. 2200000132. 220000146. 220000154. 220000155. 220000160.

220000167. 220000176. 220000183. 220000189. 220000192. 220000200. 220000208. 220000209.

220000211. 220000212. 220000213. 220000214. 220000249. 220000250. 220000310. 220000331.

220000339. 220000373. 220000409. 220000410. 220000417. 220000458. 220000493. 220000494.

220000503. 220000558. 220000574. 220000592. 220000612. 220000640. 220000659. 220000669.

220000670. 220000671. 220000669. 220000680. 220000685. 220000688. 2200111686. 220000697.

220000708. 220000736. 400000001. 400000004. 400000005. 400000006. 400000009. 400000010.

400000011. 400000012. 400000016. 400000017. 400000018. 400000021. 400000023. 400000028.

400000032. 400000033. 400000034. 400000037. 400000038. 400000039. 400000045. 400000046.

400000047. 40000(X)48. 400000052. 400000053. 400000056. 400000057. 400000064. 400000065.

400000075. 40000(X)76 400000077 400(XXXJ78. 400000081. 4000111082. 400000087. 400000093.

4000000102. 500000074. 500000075. 500000100. 500000151. 500000391. 500000516. 500000518.

500000549. 500000552. 500000553. 500000556. 500000558. 500000560. 500000561. 500000562.

500000564. 500000565. 500000909. 500000910. 500000913. 500000915 - 500000917. 500000920.

500000930. 500000954. 500000956. 500000958. 500000960. 500000961. 920000008. 920000019.

920000043. 920000051. 920000071. 920000146. 900000206.

. Podnikatelská cinnost:

930000066. 930000074 - 930000077. 930000079. 930000086. 930000088. 930000091. 930000096 -

930000098. 930000101. 930000103. 930000111. 930000113. 930000183. 930000187. 930000194.

290000118. 290000120. 290000121 - 290000130. 290000134. 290000138. 290000146. 290000151 -

290000157. 290000161. 290000164. 290000166. 290000171. 290000193.

Poldudlll kniha (deník)

. Hlavni cinnost: 6/2021. 1 1.42021.

Poldldnl dokud

. Hlavni činnost:

PID: MC27X0018UGX. MC27X001A801). MC27X001A5XP. MC27X001A8UJ. MC27X001A803.

MC27X0018UF2. MC27X00|A6AP. MC27X001A5VZ. MC27X001A8W9. MC27X0018AXD.

MC27XOOIBBE1. MC27XOOIBBOF. MC27X00113C2A. MC27XOOIBC98. MC27X0013CBI.

MC27X0018DDK. MC27XOOIBEAS. MC27XOOIBF1H. MC27XOOIBFWJ. MC27X001803D.

MC27XOOIBG48. MC27XOOIBHFI.

. Podnikatelská cinnost:

c.: 21150000001 - 21150000132. 21150000134. 21150000136 - 21150000146. 21150000191.

21150000197 - 21150000204. 21150000207. 21150000210. 21150000212. 21150000232.

21150000235. 21150000238. 21150000258 - 21150000264.
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Dohoda o hmotne odpovědností

. Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot sveřených k vyúčtování ze dne 01.03.2019 (os. :. 2107).

Evidence majetku

. vedená v pmgramovem vybavení GINIS (modul MAJ).

. Přehled o pohybu dlouhodobého majetku za období 6/2021. 1212021 (sestava UCRGUIMI 1.

. Inventáml číslo:

MC27M0002090. MC27M0000383. MC27M0000661. MC27M0000542. MC27M000517 I. 13-017.

3-339. MC27E0000645. MC27130000644. MC27E0000647. MC27M0005151. MC278110005108.

MC27M00005107. MC27M0005138. MCM0005161. MC27M0005167. MC27M0005138.

MC27M0005169. MC27M0005157 - MC27M0005159. MC27M000$156. MC27M0005147 -

MC27M0005150. MC27M00051 10 - MC27M0005137. 14071110005090. MC278110005098.

MC274E001X)648 - MC27E0(X)0651.

. Protokol o ukončení investiční akce — podklad pro zařazení do majetku obce ze dne 27.12.2021.

20.12.2021. ze dne 30.12.2021. ze dne 22.10.2021 a ze dne 06.12.2021. Předávací protokol - Zápis

oodevadaní a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených casu ze dne 22.12.2021 «Co:

00231266). Předávací protokol - Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich

ucelených částí ze dne 14.12.2021 (ICO: 08712336). Předávací protokol ze dne 05.10.2021 (ICO:

60470364). Předávací protokol ze dne 27.11.2021 (IČO: 08576831 1. Protokol o vyřazení majetku číslo

c. 3 ze dne 12.02.202l.

lnventnrní aoupla majetku a závazků

. hlavní cinnost: č.: 1 - 31. 38. 40. 41. 44. 48 - 50.

. podnikatelská činnost: c.: 1 - 26.

Odměňování členů natapltelatva

a Kontrola odměňování byla provedena u 15 členů ZMČ (osobní c.: 1018.1102. 1117.1130. 1140.1207.

1210.1211.1213.1214.12|5.1216.1217.1218. 31011.

Zřizovací listina organizačních složek a příapčvkových organízaeí. odplaový plán

. Zřizovací listina příspevkove organizace Základní škola a mateřská škola. Praha 8 - Dahlice. U Parkánu

l7 ze dne 14.09.2017.

. Odom—ový plán na rok 2021 schválen usnesením Rady MC c. 019201111116 ze dne 23. I 2.2020.

Výkaz deku a ztráty zřízených příapčvkovýeh organizací

. sestavený ke dni 31.l2.202l (Základní škola a mateřská škola. Praha 8 — 0661100. U Parkánu 17).

Rozvaha zřízených příapřvkovýeh organizaci

' sestavená ke dni 31.122021 (Základní Skola a mateřská škola. Praha 8 Dahlice. U Parkánu 17).

Smlouvy o dílo

. SML 120/2018 ze dne 10.10.2018. SML 098/2000 ze dne 30.06.2020. SML 038 2021 ze dne

18.02.2021. SML 072/2021 u dne 11.05.2021. SML 083/2021 ve znení dodatku :. 2 ze dne

08.10.2021. SML 094/2021 ze dne 01.08.2021. SML 122/2021 ze dne 01.08.2021. SML 067/2020 ze

dne 30.06.2020.

Smlouvy o převodu majetku (koupě. prodej. amčna, převod)

. Kupní smlouva se nízenl sluzebnosti stezky. cesty a inženýrské sítě c. SML 0902021 ze dne

03.06.202l. Smlouva o právu stavby c. SML 039/2021 u dne 08.03.2021. Smlouva o převodu správy

majetku c. 1N0/01/01/001992/2021 ze dne 30.08.2021. Smlouva o převodu správy majetku

c. 1N01'01/01/m1993/2021 ze dne 30082021. Smlouva o bezúplatném převodu majetku č.j. HSAA —

8191-3’2021 u dne 08.10.2021. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 11.05.2011.

Darovací smlouvy

. Dohoda o poskytnutí daru c. SML 0952021 ze dne 16.08.2021. Dohoda o poskytnutí daru c. SML

108/2021 zedne 12.10.2021.

Smlouvy o výpůjčce

. Smlouva o výpůjčce ze dne 19.9.2017.

Smlouvy nájemní

. Nájemní smlouvy - pozemky:

Smlouva o nájmu ponmku c. SML 0202021 ze dne 25.01.2021.

Smlouva o nájmu části pozemku c. SML 028'2021 ze dne 11.022021.

Dodatek c. 10 SML 021/2021 ze dne 23.12.2020 k nájemní smlouve c. SML 013/2012 (parc. č.587/54.

k.ú. Dablice - zahrádka).

Dodatek e. I ze dne l8.10.2021 ke smlouvě o nájmu hrobového místa c. 0021263632 ze dne

18.10.2011.

Dodatek č. 1 ze dne 15.09.2021 ke smlouvě o nájmu hrobového místa c. 0070233632 ze dne

26.09.2011.

Smlouva o nájmu hrobového místa :. 0060243632 2: dne 18.08.2021.

. Nájemní smlouvy „ byty:

Smlouvy o nájmu bytu c.: SML 008/2021 ze dne 19.1 1.2020. SML 023’2021 ze dne 15.12.2020.
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Dodatek č. 2 ze dne 16.04.2021 k nájemní smlouve c. SML 025/2018.

Dodatek č. 8 ze dne 19.04.2021 k nájemní smlouve c. SML 024/2017.

' Nájemní smlouvy — nebytové prostory:

Dodatek c. I ze dne 19.04.2021 k nájemní smlouve c. SML 128/2018.

Dodatek c. 3 ze dne 18.02.2021 k nájemní smlouve c. SML 25/2012.

Smlouva o nájmu sálu Multifunkcního domu c. SML 022/2021 ze dne 23.12.2020.

Smlouva o nájmu nebytových prostor 11.: 0742021 ze dne 24.05.2021 (Alza.cz a.s.). 087/2019 ze dne

30.09.2019 (garáž Dáblická 161/8). 027/2018 ze dne 26.02.2018 (W Dáblická 161/8). 003/2021 ze

dne 14.12.2020 (kadeřnictví v objektu Kvetnová 553/52).

Zveřejněné dairy o nakládání s majetkem

. zamer pronájmu multifunkčního sálu a přilehlých prostor včetne vybavení v objektu Osínah'cká

Cp.1104/13. k.ú. Dame. ze dne 22.09.2021. záměr pronájmu části obecního pozemku parcelní

c. 1729.115, k.ú. Dahlia. v ul. K Lomu. o vymere 60 m’ 1111 dobu urcitou 5 let ze dne 06.08.2021.

amet pronájmu cm pozemku parcelní c. |747:|_ k.ú. Dáblicc. o výměře 2.1 1112 na dobu neurčitou za

účelem umístění Z-BOXU ze dne 08.06.2021.

Smlouvy o věcných Meme-eel

0 Smlouva o zřízení věcného břemene c. SML I 152021 ze dne 30.08.2021.

Smlouvy a dalál materiály k přijatým účelovým dotacím

. Zápis z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. rn. Prahy

a ke státnímu rozpočtu za rok 2020 ze dne 09.03.2021.

0 Zápis z projednání vypořádal í'tnančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy

a ke státnímu tomutu za rok 2021 ze dne 14.03.2022.

Smlonvy a daláí materiály k poalrytnntým účelovým dotacím

. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční úceíovc dotace c. SML 040/2021 ze dne 18.02.2021.

Dohody o pracovní ělnnoatl

o DPČ ze dne 01.02.2021 (osobní c. 2112). DPC ze dne 10.06.2015 ve znění dodatku c. l ze dne

02.01.2017 (osobni c. 20331 DPC ze dne 31.12.2019 (osobní e. 2039). DPC ze dne 31.12.2019 (osobni

:. 1044). DPC ze dne 31122019105011.1111. 1052).

Dohody o provedení práce

. DPP ze dne 04.01.2021 (osobni :. 2040). DPP ze dne 27.04.2021 (osobni c. 1077). DPP ze dne

29.04.2021 (osobni t. 2114). DPP ze dne 27.05.2021 (osobni :. 2128). DPP ze dne 31.12.2020 (osobni

c. 1042). DPP ze dne 04.01.2021 (osobní c. 2115). DPP ze dne 01.03.2021 (osobní c. 2126). DPP ze

dne 29.04.2021 (osobni :. 2118). DPP ze drn: 22.12.2020 (Okolní c. 2127). DPP ze dne 04.01.2021

(osobní c. 2060). DPP ze dne 14.06.2021 íosobní C. 2113). DPP ze dne 04.01.2021 (osobní c. 2210).

DPP ze dne 01.06.2021 (06011110. 6706).

Pracovní amlouvy včetně platových výměrů

. Osobní spisy. včetne pracovních smluv a platových výmčrů zamestnancu osobní c.: 2001. 2011. 2019.

2101. 2103. 2105. 2104. 2105. 2106. 2107.

Smlouvy ostatní

0 Smlouva o provedení údržby veřejné zeleně a úklidu a údržby místních komunikací c. SML 042/2019

ze dne 30.04.2019.

Pojistná smlouva o pojištění majetku c. SML 0452020 ze dne 14.04.2020.

Příkazní smlouva o poskytování cinnosti c. SML 035/2021 ze dne 18.02.2021.

Smlouva o poskytování právních sluZeb a odměně advokáta c. SML 106/2013 ze dne 21.10.2013.

Smlouva o propagaci e. 098/2021 ze dne 17.09.2021.

Dokumentace k veřejným ukázkám

Letní a zimní údržba MC Praha Dáblice 2021 2023 — podlimitní veřejná ukázka na služby.

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení.

. Bytový dům AKCÍZ v Praze — Dáblicích .. podlimiml veřejná zakázka na stavební práce. zadávaná ve

zjednodušeném podlimitním řízení.

Dýchací přístroj DRAEGER s přísíuácnstvím — veřejná zakázka maleho ronahu na dodávky.

Nove herní prvky — Detske hřiště Na Znelci - veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky.

Vykonávání činnosti podpory IT pro MC Praha - Dahlia: - veřejná zakázka malého rozsahu na sluzby.

. Výmena plynového kotle v mateřské škole .. veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

Vnitřní předpla a směrnice

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Městské části Praha— Dahlia.

schválena Radou MC usnesatím c. 616/20th dne 12.12.2020 s účinností od 01.01.2021.

0 Směrnice c. 01-03'2014- Zásady pro nakládání s pohledávkami - tvorbu a čerpání opravných polozek

pro MC Praha— Dábíice ze dne 1905.2014.

. Smernice c. 3-4/2014- Zásady pro hospodaření s majetkem MC Praha — Dáhlice ve zneni dodatku c. 1

ze dne 19.05.2014.

. Smernice :. 4 — O inventarinei majetku a dluhů ze dne 19.05.2014.
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. Smernice c. 5 - Pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného : hmotného majetku ze dne 1 1.06.2016.

Smernice c. 6 - () pravidlech škodnlho řízeni ze dne 29.02.2016.

Smernice :. 8 - Pro obeh a evidenci smluv. předávacích protokolů a dal&ích důletity'fch dokumentů ze

dne 21.11.2018.

. Smernice c. 4/2020 , Ceník nájmů prostor MC Praha - Dahlia I podmínky pronájmu ze dne

05.08.2020.

. Smernice c. 5/2020 — Pravidla MC Praha -- Dahlke pro zřizování slant/nos“ n vecnych břemen ze dne

19.08.2020 vcetne Ceníku jednorazovyeh úhrad za zřízení sluzebnosti platného od 01.092020.

. Smernice :. ll/202l , Ceník pronajmů hrobů & kolumbarnich schránek na hřbitové v MC Praha -

Dablice ze dne 04.10.2021.

. Smernici k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami. jejich dokumentaci a evidenci

v pokladnach a na odborech Úřadu niestske casti Praha - Dahlia“ ze dne 15.5.2017.

. Vnitřní předpis — :. 112019 Pracovni řad. ktery slouZí jako nastroj řízení a organince prace

zamestnancu.

Organizační řad Úřadu MC Praha — Daince s účinností ode dne 01.11.2017

Organizační na Úřadu MC Praha - Déblice s účinností ode dne 01.10.2021.

Vnitřní předpis c. 10 Podpiaový rad ze dne 01 . 10.2021 včetne podpisových vzorů.

Podpisový na Úřadu MC mm - balance ze dne 21.09.2021 ve znení dodatku :. 1.

Kontrolní řad ze dne 1 1.02.2015.

Informace o přijatých opatřeních (ldlt. 420/2004 Sb.. 320/2001 Sb.. apod.)

. Příkaz starosty k odmanení nedostatků vyplývajících ze lav/Who přezkoumdnl hospodaření MC 7:

rok 2020 ze dne 20.05.2021.

. Příkaz starosty k 66mm m0 vyplývajících z 1. dílčího Venom/16:11 hospodaření ze dne

16.02.2022.

Zprávy o plnění přijatých opatření (zilo 420/2004 Sb.. 320/2001 Sb.. apod.)

. Zprava o plnění 'Příkazu starosty k odstranění nedostatků" vyplývajících ze závěrečného přezkoumaní

hospodaření MC za rok 2020 ze dne l8.06.2021.

Zéplay z jednání manual-m včetně uaneaení

. 104.2o/ZMC. 137/20/2MC. 140/201sz. 16021/2MC. 161:21'ZMC. 164.21/ZMC. 16521 ’ZMC.

6621 ZMC 167.21 /.2MC mom/mc. 17021 ’ZMC. tanci/ZMČ. noru/ZMČ.

Zápisy z jednání rady včetne naneaení

31720/RMC. 57120/RMC. 601/20/RMC. 615/20/RMC 61620/11MC.619/20/11Mc.amo/„RMG

36421 RMC. 627’21.’RMC 634/21/RMC 635’21’RMC 647/21.RMC.648/21/RMC. 66021 'RMC.

66221 ’RMC. 663/21/RMC. 666/21/RMC. 67521/RMC. 682’21/RMC. 683/21/RMC. 685/21«'RMC.

tmm/mc. 699/21/RMC. 700/21/RMC. 702/21/RMC. 703/21/RMC. 707/21/RMC. 720/2 I/RMC.

729/21/RMC. 741/21/RMC. 749/21/RMC. 762/21/RMC. 766/21/RMC. 773/21/RMC. 774/21/RMC.

777/2IIRMC. 783/21/RMC. 785/21/RMC. 786/21/RMC. 805/21/RMC. 815/21/RMC. 822/21/RMC.

osm/mc. 1145/21/RMC. 847/21/RMC. 36721/RMC. mama taz/21mm. 811321RMC.

88421 'RMC 885/21 /.RMC

Výsledky kontrol zřízených omanlzneí

Protokol o akuteCnosteeh zjittenýeh při oveření účetnictví účetní jednotky od 01.01 .2020-31 12.2020 ze

dm 1104.2020.d1¢Sm10uvy odíloe. SML 051/2021 ve znenídodatkuc 12cdne1$.04..2021

. Protokol o výsledku veřejnoauivnl kontroly u příspěvkové organizace wlndní Chola a mnich“ Skola

Praha8 — Dahlice. U Parkanu 17 zedne26.l0.202l.

. Protokol o výsledku veřejnosprtvnl kontroly u příspévkové organizace zakladní škola a mateřská škola

Praha 8 - Dainee. u Puunu 17 ze dne 19.00.2021.

Penn-1 fondy územního celku — pravidla tvorby a poan

. Stanu fondu rezerv a rozvoje ze dne 19.12.2019. Kolektivní smlouva ze dne 14.12.2020 včetne příloh

C. 1 a24.

pae-1.6.6 ro zam-1. mor-161 m1. Pull: s — bébllee. u Parm- 17

0 Vnitřní předpisy:

C1- Smernice proobéh a předtuaovaní ucetnich dokladů ze dne 01.102021 vcetne dodatku c.1.

C2 - Směrnice pro Vnitřní kontrolní systém ze dne 24.03.2017 včetne dodatku c. I.

C2a - Podpiaové vzory.

C5 - Smernice pro Evidenci a hoapodaření s majetkem ze dne l4.02.2017.

C6 - Smernice k operativní evidenci majetku ze dne 1 1.06.2018.

C13 - Ceník pronájmů prostor ze dne 01.09.2018.

C14 - Ceny za služby poakytované školou mom a rodičům ze dne 30.06.2018.

C18 - Doplnkova cinnost ikoly ze dne 03.09.20I8.

C20 - Smernice ze dne 02.01.2018 - Inventarizace majetku a závazků. ze dne.

. Nájemní smlouvy

Smlouva o nájmu nebytových prostor c. 17 ze dne 24.01.2022.
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Smlouva o nájmu nebytových prostor :. 16 ze dne 01.11.2021.

Smlouva o nájmu nebytových prostor :. 1 I ze dne 14.10.2021.

Smlouva o najmu nebytových prostor č. 9 u dne 15.10.2021.

Bankovní výpis e. účtu 172607298/0300 c.: 202 I I78.

Bankovní výpis č. (1cm 172607327/0300 c.: 20211157.

lnveman'nce:

Inventumí evidence a období 12/2021.

lnventuml soupis am ze dne 15.02.2022.

Jmenování likvidační komise k inventarizaci majetku v ZŠ a MŠ roku 2021 ze dne 1 1.1 1.202 I.

Složení členů inemu-lučních komisí pro inventarizaci majetku 2021 ze dne 13.11.2021.

Pokyn k provedení inventarizace v roce 20211edne 11.11.2021.

Plan inventan'nci pro rok 2021 zedne 11.11.2021.

Harmonogram inventarince pro 2021 ze dne 11.11.2021.

Prohlášení o provedení inventarizace a kontenut k rozdílům (tabulka C ) ze úte 24.01.2022.

Inventumí soupis c.: 1. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9.10. II.I2.15.16.I7. 18. 19. 20k 20b. 20¢. 21. 22a. 22b.

22c. 23. 24. 25. 26. 39.

Finanční plan pal-1W činnosti na rok 2021

Finanční plan podnikatelské činnosti na rok 2021schvalený usnesením ZMČ c. 141/20/ZMC ze dne

21.12.2020.

Objednávky

c.: 018/2021. 028/2021. 030/2021. 033/2021. 044/2021. 087/2021. 104/2021. 107/2021. 109/2021.

111/2021. 124/2021. 125/2021. 134/2021. 136/2021. 138/2021. 143/2021. 191/2021. 195/2021.

210/2021. 215/2021. 218/2021. 221/2021. 223/2021. 229/2021. 231/2021. 234/2021. 246/2021.

247/2021. 273/2021. 287/2021. 299/2021. 306/2021. 307/2021. 311/2021. 323/2021. 329/2021.

330/2021. 332/2021. 334/2021. 336/2021. 369/2021. 347/2021. 375/2021. 407/2021. 408/2021.

415/2021. 431/2021. 434/2021. 437/2021. 492/2021.

Katastr nemovitostí

Návrh na vklad do katastru nemovitostí :. V-80729/2021-101 ze dne 25.10.2021. Vyrozumění

o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. Zn. V-29700/2021-10.

luventarlnee a rok 2021 (MČ)

Směrnici c. 04-01/2014 o inventarinci majetku a dluhů ze dne 19.05.2014.

Příkaz starosty aplan inventurnarok20211edne23.112021.

Rekapitulace inventtuníeh soupisů nemovitosti (tabulka 8) ze dne 07.02.2022.

Inventarizační zprava (tabulka A) z: dne 18.022022.

Prohlášení o provedení invent-111cc I komentar k rozdílům (tabulka C ) ze dne 24.01 .2022.

Zpráva Hlavní invent-tint!“ komise k inventarizaci mjetku a zavazku městské části Praha — Dahlioe

k 31.12.2021 ze dne 18.02.2022.

Prawn/mt listina členu inventarizačních komisí (školeni k zajištění inventarizace) ze dne 16.12.2021.

VYK — Prehled pohledavek k 12/2021.
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PŘÍLOHA čísm 9

OPATŘENÍ KE ZPRÁVĚ o PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2021

 



Městská část Praha — babiice .,

Úřad městské části Praha - Dáblice

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha ňáblice;

tel. 283 910 723-4

 

Příkaz starosty k odstranění nedostatků

vyplývajících z závěrečného přezkoumání hospodaření

podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných

svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.)

Městské části Praha - báblice v Úřadu městské části Praha-ňáblice se sídlem Osinalická 1104/13, Praha 8 za

obdobi od 1. ledna 2021 do 31.prosince 2021

Zjištění: přezkoumání hospodaření

Při přezkoumání hospodaření MČ

. byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod

§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

 

Právnípředpis: Zákon č. 563/1991 Sb.. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

> ustanovení § 29 odst. 1

Při kontrole provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2021 bylo zjištěno, že MČ nepostupovala

v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve

znění pozdějších předpisů, neboť příloha inventurního soupisu č. 7 k účtu 031 - Pozemky neobsahovala uvedení

způsobu, jak byly zkontrolovány veškeré údaje o nemovitostech uvedených v katastru nemovitostí České

republiky. Kontrolní skupině byl předložen výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu

04.01.2022 na listu vlastnictví 0. 860. Porovnáním údajů na tomto listu vlastnictví a údajů obsažených v sestavě

vygenerované pomocí aplikace MISYS ,,Soupis parcel vyhovujících podmínce (IČO MČ 00231266)“ vyhotovené

ke dni 01.02.2022 bylo kontrolni skupinou zjištěno, že MČ byly svěřeny i pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy

evidované na listech vlastnictví č. 51, 155, 256, 1271, 1319, 1330, 1425, 1426, 1457, 1462, 1480, 1710, 1712

a 1792, vše v k. ú. Dahlice. Dále bylo zjištěno, že MČ nevedla pozemky s parcelním č.: 1213/2, 1216/2, 1219/5,

1219/11, 1260/4, 1261/3, 1617/5 a 1712/2, vše vk. ú. Dahlice, vmajetkové ani účetní evidenci. Jednalo se o

pozemky s duplicitním zápisem vlastnictví.

Z výše uvedeného vyplývá, že fyzická a dokladová inventura účtu 031 - Pozemky nebyly provedeny v

souladu s ustanovením § 29 odst. l zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle

kterého je MČ povinna inventarizací zjistit skutečný stav majetku a ověřit, zda zjištěný skutečný stav odpovídá

stavu majetku v účetnictví.

V důsledku této skutečnosti nebylo účetnictví MČ voblasti nemovitého majetku vroce 2021 úplné

aprůkazné ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, podle kterých je účetnictví účetní jednotky úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v

účetních knihách všechny účetní případy, a průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví jsou

průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci.

Opatření č. 1: Bezprostředně po nálezu kontrolní skupiny, byly doplněny chybějící tisky se soupisy parcel

s duplicitním zápisem vlastnictví a byly dokladem č. 400000026 zavedeny do evidence v účetnictví se zvláštní

analytikou. MČ bude dbát důsledně na to, aby se nadále postupovalo dle zákona o účetnictví a bude důsledně

kontrolovat duplicitní vlastnictví pozemků.

Odpovídá: hlavní účetní VHČ, inventarizační komise

Termín: NAPRAVENO



 

Městská část Praha _ Úáblice ..

Úřad městské části Praha — Dáblice

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Dáblice;

tel. 283 910 723-4

 

Ustanovení §21 7 ads—LS

Právnípředpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zném’pozdějších předpisů

> ustanovem'217 odst. 5

U podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

„Bytový dům AKCÍZ v Praze — Dáblicích“ byla Smlouva o dílo č. SML 083/2021 uzavřena dne 21.06.2021.

Písemná zpráva zadavatele byla, na základě upozornění kontrolní skupiny, zveřejněna na profilu zadavatele dne

15.09.2021, tedy 43 dnů po stanovené lhůtě.

U podlimitní veře'né zakázky na služby zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení „Letní a

zimní údržba MČ Praha — áblice 2021 - 2023“ byla Smlouva o dílo č. SML 072/2021 uzavřena dne 11.05.2021.

Písemná zpráva zadavatele nebyla zveřejněna na profilu zadavatele ani do 15.09.2021, tedy do 83 dnů po

stanovené lhůtě.

MČ nedodržela ustanovení § 217, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve mění

pozdějších předpisů, kde je uvedeno: „Zadavatel je povinen do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení

uveřejnit písemnou zprávu na profilu zadavatele.“.

NENAPRA VENO.

VYJÁDŘENÍAUDITORSKÉ SKUPINY:

MČ přijala opatření k pápmš DZS; mdgpýhg nedosggu v rámgi Dílčího příkazu 513525.11 k pgtranění

ngdgsgtků v roce 2021. Auditorskou skupinou bylo ověřeno, že písemná zpráva zadavatele týkající se podlimitní

veřejné zakázky „Letní a zimní údržba MČ Praha — Dáblice 2021 - 2023“ byla na profilu zadavatele dodatečně

zveřejněna dne 16.09.2021. Kontrolu plnění opatření knápravě bude možné provést až v rámci přezkoumání

hospodaření MČ za rok 2022, jelikož vobdobí od 16.09.2021 do dne ukončení kontrolní akce na místě, tj.

17.03.2022, nevznikla MČ povinnost uveřejnit písemnou zprávu na profilu zadavatele.

Qpatření k nápravě uvedené v rámci Dílčího příkazu starosg k odstranění nedostatků v roce 2021:

Opatření č. 2a): Bezprostředně dne 15.9.2021 po nálezu kontrolní skupiny, byl kontaktován administrátor

zadávacího řízení Ing. Šiška, který prověřil, zda došlo ke zveřejnění Písemné zprávy zadavatele na Profilu

zadavatele. Bylo potvrzeno, že zápis byl proveden dne 14.9.2021.

Aby se MČ vyhnula podobným pochybením. bude více spolupracovat se zadavatelem a informovat ho včas o

uzavření smlouvy. Vtomto případě se jednalo o uzavření složité smlouvy, výběrové řízení bylo ukončeno a

vítězná nabídka schválena na RMČ dne 26.5.2021, probíhala další jednání a Písemná zpráva nebyla zveřejněna na

Profilu zadavatele ve stanoveném termínu. MČ bude dbát důsledně na to, aby se postupovalo dle zákona o

veřejných zakázkách.

Opatření č. 2b): Bezprostředně dne 15.9.2021 po nálezu kontrolní skupiny, byl kontaktován administrátor

zadávacího řízení Ing. Šiška, který připravil Písemnou zprávu zadavatele a následně ji dne 16.9.2021 zveřejnil na

Profilu zadavatele.

Aby se MČ vyhnula podobným pochybením. bude více spolupracovat se zadavatelem a informovat ho včas o

uzavření smlouvy. I vtomto případě se jednalo o uzavření složité smlouvy, výběrové řízení bylo ukončeno a

vítězná nabídka schválena na RMČ dne 30.3.2021, probíhala zdlouhavá jednání, která následně vyústila k podpisu

smlouvy až dne 11.5.2021. 8on opomenuta Plsemnou zprávu zadavatele zveřejnit na Profilu zadavatele. MČ

bude dbát důsledně na to, aby se postupovalo dle zákona o veřejných zakázkách.

Odpovídá: tajemnice ÚMČ, administrátor VZ

Termín: NAPRAVENO

V Praze, dne: 11.5.2022

 


