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l. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU

Závěrečný účet o hospodaření MČ Praha 8 - Ďáblice je zpracován v souladu s účetními výkazy pro hodnocení
plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2019.

Hospodařcní městské části probíhalo v roce 2019 dle schváleného rozpočtu na rok 20!9 (schválen na 2, zasedání
ZMČ 19.12.2018 pod číslem usnesení 20/18/ZMČ).

V průběhu roku 2019 byla na základě usnesení rady městské ústi a zastupitelstva městské části provcdena
rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený 'ozpočet městské části.

Rozpočtové příimV bYĹY rozpočtovými změnami v průběhu roku 2019 upravenY o 38.145.400,- KČ +
29.697.000,-KČ (ponechání investičních a neinvestičních dotací minutých let) a to z důvodu:
l. núwýšeni ylastnich příjmů'
+ 165.000,- KČ příspěvek firmy Kolektory a-s. dle smlouvy o spolupráci s číslem jednacím (ČJ) 052/2019
+ 68.000,- Kč pňjmy z poskytování služeb

2. navýšení neinvestičnú'h dotací:
" 630.000,- KČ dotace - operační program Praha - pól růstu pro ZŠ
+ 11.400,- KČ dotace místní knihovny na nákup knih
+ 119.400,- KČ dotace - operační program Praha - pól růstu
+ 413.800,- KČ dotace pro jednotku dobrovolných hasičů na opravy vozidel, školeni, vybavení jednotky
+ 536.100,- kč výnos daně z příjmu
+ 807.000,- Kč příjmy z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

za l. -3. Q 2019 a doplatek za4. Q 2018
+5.004.400,- KČ dotace na posíle-ní mzdových výdajů ve školství, včetně výdajů spojených s integrací žáků
+ 20.000,- KČ dotace na zkoušky odborné způsobilosti
+5.632.000,- KČ dotace pro akci Výsadba stromů a aleji
+ 71.700,- KČ dotace pro volby do EP 2019
+ 81.600,- KČ dotace v rámci programu OPZ - aktivní politika zaměstnanosti
" 215.000,-KČ in¶ačni výnos ze skládky

3. nůwýšenl investičních ůbtaaZ
+ 506.000,- KČ na investiční akci ,,Nákup techniky a rekonstrukce- budovy JSDH"
+ 3.000.000,- KČ na investiční akci »Výměna kotlů a stavební práce MŠ", č. akce 80954
+ 18.000.000,- KČ investiční dotace na akci ,,Stavební a venkovní úpravy ZŠ." č. akce 80855
+ 1.094.000,- KČ na investiční akci ,,Nákup techniky JSDH" č. akce 81]00-8] 108
+ 1.500.000,- KČ na investiční akci ,,Rekoůstrukce služebny MP" č. akce 8! 129
+ 270.000,- KČ na investiČní akci ,,výstavba odborné učebny ZŠ - progam OPPPR"

4. převody ostatnl:
+ 3.771.900,- KČ ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2016 - investiční dotace MHMP na akci

,^'sWpové cesty ke hvězdárně", Č. akce 80206
+ 8.978.800,- KČ ponechání nevyče'paných účelových prostředků z roku 2018 - investiční dotace MHMP na akci

,,Rekonstrukce lékámm ordinace, soc. služby", č. akce 80777
+11.969.100,- KČ ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2018 - investiční dotace MHMP na akci

,,Výstavba bytového domu Akcíz IT.", č. akce 80840
+ 950,000,- KČ ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2018 - investiční dotace MHMP na akci

,,Odhlučněni sportovního areálu SK Ďáblice.", Č. akce 80931

3



+ 45 1.200,- KČ ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2018 - dotace z OPPPR 2018
+ 3.530.300,- KČ ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z roku 2018 - Multifůnkční dům
+ 45.000,-KČ převody z vlastních fondů
+ 700,-KČ převod z finančního vypořádání

RozpQČtové výQaje byly rozpočtovými změmmi v průběhu roku 2019 upravěňY o 38.145.400,- KČ + 29.697.Q00,-
KČ (ponecháni investičních dotací minulYch Ĺet)

a to z důvodu:

l. změny v oblasti rou7očtových neinvestičních iýda/ů:
+ 165.000,- Kč na zajištěni výdajů spojených s oslavami akce ,,Zažít Ďáblice jinak", prostředky plynuly ze smlouvy o
spolupráci s firmou Kolektory a.s. a byly řádně vyúčtovány
+ l 19.400,- Kč zvýšeoi výdajů plynoucí z operačního programu OPPPR ,,Komunitní život v Ďáblicích", program byl
ukončen k 31.12.20 18, závěrečná zpráva v roce 2019
+ 413.800,- Kč zvýšení výdajů v oblasti poskytování neinvestičních příspěvků a náhrad (dotace pro jednotku
dobrovolných hasičů - na opravy vozidel, vybavení budovy v rámci rekonstrukce a školeni)
+5.632,000,- KČ zvýšení výdajů na akci Výsadba stromů a alejí
+ 68.000,- Kč pro zvýšeni výdajů u sociálni komise
+ 7 1.700,- Kč pro zvýšení výdajů na volby do Evropského Parlamentu
+ 20.000,- Kč pro zvýšení výdajů v položce školení - zkoušky odborné způsobilosti
+ 81.600,- Kč pro zvýšení výdajů v položce mzdových výdajů - program OPZ aktivní politika zaměstnanosti
+ 45.000,- Kč pro zvýšeni výdajů z dotace VHP (dary sdružením a materid)

2. změny y oblasti royočtovaných neinvestičních transferů pň/spěvkmýn organizacím a royočtovaných převodů
vlastnímfondům:

+5.004.400,- Kč (dotace na posílení mzdových výdajů ve školství)
+ 630.000,- KČ na dotaci pro ZŠ a MŠ (program ,,Šablony pro ZŠ a MŠ)

3. změny y oblasti roqpočtové nespeci/ikované rezervy:

+ 1.525.200,- KČ záměnou zdrojů, celkem výše rezervy k 31.12:2019 byla ve výši 3.769.700,-KČ

Příjmy rezervy tvořiľY výši 4.055.200,- KČ z převážné části záměnou zdrojů z příjmů z dotací:

11.400,- KČ (záměna zdrojů krytí u dotace na nákup knih knihovna), 330.000 ,- KČ - převod vlasiních rozpočtovaných
prostředků na akci Výměna kotlů p MŠ po obdržení dotace z MH.MP do rezeny 2019, 2.200.000,- KČ - převod
vlasmich rozpočtovaných pTostředků na akci Přístupové cesiý ke hvězdárně po ob&žem" dotace z MHMP do rezervy
20/9, 536.100,- Kč z výnosu daně z příjmu právnických osob za 2018, 762.000,- KČ (záměna zdrojů krytí u přýmu
z výnosu výherních hracích automatů), navýšení rezervy o 215.000,- KČ z inflačního výnosu ze skládky 2019,
doplatek vyplývající z finančního vypořádání ve výši 700,- KČ.

čer,páno z ní bYlo 1.347.500,- KČ na akce:

posílení rozpočtované poloŽky mzdových výdajů o zákonné navýšení ve výši 536.000,- KČ, navýšení výdajů na
opravu budovy JSDH o 250.000,- Kč, na navýšení příspěvku pro seniory o 19.000,- KČ, 2.000,- KČ pak na nákup
pozemků, 3.500,- KČ vratka při finančním vypořádání za rok 2018, navýšení výdajů na zastíněni KC Vlna ve výši
30.000,- Kč, navýšení výdajů na nákup sw pro automatizaci inventur o 158.000,- Kč, navýšení poloŽky náhrady mezd
vyplývající ze soudního sporu o 329.000,- KČ, navýšení o 20.000,- KČ na poloŽce dary neziskovým sdružením.
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4. změny y oblasti roqnočtových kapitáloiých yýda/ů:

- z dotací: navýšení o 506.000,- Kč akci ,,Nákup techniky a rekonstrukce budovy JSDH" z dotace MHMP, navýšení o
3.000.000,- kč výdajů na akci ,,Výmčna kotlů a stavební práce MŠ", navýšeni o 18.000.000,- KČ na akci ,,Stavební a
venkovní úpravy ZŠ.", navýšení výdajů na ,,Nákup techniky pro JSDH" o 1.094.000,- Kč, navýšení o 1.500.000,- kč
z dotace na ,,Rekonstrukce sjDbny Nlř', a navýšeni výdajů pro zš o 270 000,- KČ z programu OPPPR na výstavbu
odborné učebny (přeposláno ZŠ).

- ostatní úpravy rozpQčty: ponechání možnost čerpáni nevyčerpané dotace z roku 2018 ve výši 8.978.800,- KČ na akci
nRekonstrukce lékárna, ordinace, soc. služby", nevyčerpané investiční dotace z 2016 ve výši 3.771 .900,- KČ na akci
,,Přístupové cesty ke hvězdárně" a 11.969.100,- KČ na akci ,,Výstavba bytového domu Akcíz II." z roku 2018.
Ponecháni možnost Čerpání investiční dotace z předchozího roku v celkové výši 950.000,- KČ na akci ,,OdhluČnění
sportovního areálu SK Ďáblice. Přesuny tnezi rozpočtovýtni fondy v celkové výši 4.026.500,- Kč.

Rozpočet městské části by! navržen jako schodkový ve výši -3.429.000,- KČ. Celkové ph"jmy byly rozpočtovány ve
výši 35.567.900,- KČ, běžné výdaje ve výši 31.375.700,- KČ a investiční výdaje ve výši 7.621.200,- KČ. Na základě
příjmu investičních i nei.nvestičních dotací z MHMP, možnosti využít nevyčerpaných dotací z předchozích let
(25.669.800,- Kč), úspor v běžných výdajích (cca 18,3 mil. KČ OprOti upravenému rozpočtu), nevyče'paných
rozpočtovaných výdajů na investiční akce, které se nepodařily časově zrealizovat z důvodů příjmů dotací ke konci
roku 2019 a zejména kvůli časové náročnosti při získání stavebních povolení, díky prioritnímu čerpáni investiční
dotací z roku 2018, skončilo hospodaření MČ s přebytkem ve výši 33 548 967,16 KČ.
Hospodaření městské části (rozdíl příjmů a výdajů) skončilo v roce 2019 se přebytkem ve výši 33.548.%7,16 KČ.
Daňové příjmy byly splněny na 104,92 % proti schválenému rozpočtu a na 104,92% proti upravenému rozpoČtu,
nedaňové příjmy pak na 185,27% proti schvájenému a na 105,33% proti upravenému rozpočtu. Dotační vztahy
s MHMP proti schválenému rozpočtu se pohybovaly na 218,18%, proti upraveného na 100%. Běžné výdaje byly
vyčerpány z 126,43% oproti schválenému rozpočtu a z 84,53% proti upravenému rozpočtu. Kapitálové výdaje byly
vyčerpány z 128,84% oproti schválenému rozpočtu a z 16,91% proti upravenému rozpočtu. V rámci roku se
nepodařilo vyčerpat veškeä dotační prostředky na akci ,,Odhlučněni sportovního areálu Sk Ďáblice" ve výši 950.000,-
KČ, nepodařilo se také vyčerpat dotační prostředky na akci týkající se rekonstrukce služebny MP ve výši 1.500.000,-
KČ z důvodu obdržení dotace v 12/2019. Důvodem nečerpání dotace na výstävbu bytového domu Akcíz j]. ve výši
l 1.403.800,- KČ (investiční dotace) byla změna projektu vyvolaná rozšířením ochranného pásma vedení VN a řízením
o stavební povolení. Nečerpala se také investiční dotace na akci ,,Rekonstrukce lékárny, ordinaci a prostor pro sociální
služby" ve výši 7.701.800,- Kč, z důvodů změn ve zpracováváni projektové dokumentace a časové náročnosti při
získáni stavebního povolení. O možnost využití těchto a ostatních nevyčerpaných finančních prostředků
v následujícím roce (2020) bylo požádáno v rámci finančního vypořádání za rok 2019.

Nevyčerpaná finanční rezerva rozpočtu skončila ve výši 3.769.700,- KČ.

i

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU V OBLASTI PŘÍJMŮ

Celkové příjmy do&ly za rok 2019, včetně všech dotaci, převodů z vlastních rezervních fondů, převodů z vlastních
fondů hospodářské Činnosti, rozpočtových účtů a přijatých transferů od obci, výše 87.826280,06 KČ. Upravené
rozpočtové příjmy tak byly splněny na 113,19%. Daňové při'jmy byly splněny z 104,92% (3.401.470,22 KČ),
nedaňové příjmy 105,33 % (568.776,40 Kč), příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. města
Prahy, převodů mezi fondy 113,61% (83.856.033,44 KČ) proti upravenému rozpočtu.
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Tabulka č. l

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ MČ PRAHA ĎÁBLICE ZA ROK 2019

POLOŽKA TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PROCENTO PLNĚNÍ
ROZPOČET ROZPOČET 2019 Skut./RS SkutjRU

1332 znečištění životního prostředí
1341 poplatek ze psů
1342 rekreační poplatky
1343 zábor veřejného prostranstvf
1345 poplatky z ubytovací kapacity
1361 správní poplatky
1511 daň z nemovitosti

DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za
třídu l)

0,00 0,01) 0,00 0% 0°/,
90 000,00 90 000,00 88 852,$0 98,73% 98,73'/p

2 900,00 2 900,00 0,00 0,00% 0,00yq
100 000,00 100 000,00 123 643,00 123,64% 123,64¶,

19 000,00 19 000,00 ll 562,00 60,85% 60,85°4
30 000,00 30 000,00 29 707,00 99,02% 99,029i

3 000 000,00 3 000000,00 3 147 705,72 104,92% 104,92%

3 241 900,00 3 241 900,00 3 401 4'70,22 104,92% 104,92%

2111
2141
2212
2229
2321
2322

2324
2328
2329

2460

příjmy z poskytováoi služeb
úroky
přijaté sankční platby
ostatní přijaté vratky transferů
dary
přijaté pojistné náhrady

příspěvky a náhrady
neidentiňkované příjmy
ostatní příjmy
splátky půjčených prostředků od
obyvatelstva
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za
třídu 2)

7 000,00 75 000,00 81 029,00 1157,56% 108,04°4
100 000,00 100 000,00 101 378,53 101,38% 101,384

0,00 O,® l (XX),00 0,00% 0,OO°/,
0,00 0,00 397,00 0,00% 0,OO°/'
0,00 0,00 10 000,00 0,00% 0,ÔÔ°A
0,00 0,00 3 315,70 0,00% 0,Ô0°A
0,00 0,00 101 $56,17 0,00% 0,ÓÓ°4
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00°á

200 000,00 365 (XX),® 265 700,00 132,85% 72,79%

0,00 0,00 4 400,00 0,00% 0jjÔ°a

307 000,00 540 000A0 568 776A0 185,27% lOS,33%

4121 neinvestiční přijaté transfery od obci
4131 převody z vI. fondů hospod. činnosti
4133 převody z vlastních rezervních fondů
4134 převody z rozpočtových účtů
4137 převody mezi M.HMP a MČ

4139 ostatní převody z vlastních fondů

40 000,00 40 000,00 40 (XX),00 100,00% Í00,00°/1
0,00 0,00 34 702;25 0,00% 0,ÔÓ°4

3 429 000,00 3 429 000,00 0,00 0,00% 0,00'/l
180 000,00 225 000,00 13 816 620,10 0,00% 0,0Ô°A

31 979 000,00 69 892 100,00 69 772 668,09 218,18% 99,839:

180 000,00 225 000,00 192 043,00 106,69% 85,35%

PŘTJATÉ TRANSFERY (součet za
třídu 4) 35 808 000,00 73 811 1®.00 83 856 033.44 234,18% 113,61%

PŘÍJMY CELKEM 39 356 900,00 77 593 (N)om 87 826 280,06 223,15% 113,19%
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Daňové pHjniy zahrnu//:

Poplatek ze psů

Skutečný výnos poplatku je za rok 2019 ve výši 118.470,- Kč. Z tohoto výnosu se dle Statutu o hl. městě Praze
odvádí 25 % (29.617,50 KČ) do rozpoČtu hl. města Prahy. K 31. 12. 2019 byla odvedena celá Částka 29.617,50 KČ,
proto při finančním vypořádáni za rok 2019 nevznikl Městské části Ďáblice žádný závazek vůči MHMP v oblasti
tohoto příspěvku.

Celkový počet 'egistrovaných drŽitelů psů bylo k 3i. 12. 2019 celkem 403, (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 3 l. 12. 2019 činily celkem nedoplatky 0,00
KČ, MČ se podařilo vybrat 100% poplatků od držitelů psů, stejně tak jako dlužné částky z předchozích let. (V případě,
že drŽitel nezaplatí poplatek do lhůty splatnosti, správce poplatku zasílá UpomínklL následuje platový výměr
s navýšením poplatku až na trojnásobnou výši a finanční exekuce).

Poplaek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Skutečný výnos poplatku byl za rok 2019 nulový. Z tohoto výnosu se dle Statutu o hl. městě Praze odvádí 50% do
rozpoČtu hl. města Prahy. K 31. 12. 2019 tak nebyla odvedena žádná částk& proto při finančním vypořádáni za rok
2019 nevznikl Městské části Ďáblice žádný závazek vůči M.HMP v oblasti tohoto příspěvku.

Plátci tohoto poplatku potvrzují měsíčními a čtvrtletními výkazy účel pobytu, kdy převládají služební cesty nad
rekreačniin pobytem, ze kterého se vybírá tento poplatek. O vyúčtování odvodů poplatku ze psů a lázeňském pop|atkW
přehled dalších poplatků viz tabulka Č. 2.

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2019

Skutečnost Předpis Odvedeno zbývá k
výnosu za odvodu MHMP do odvodu při Colkové příjmy

Druh poplatku rok 2019 MHMP 31.12.2019 fin.vyovnání z poplatků
poplatek ze psů (POL 1341) 118 470,00 29 617,50 29 617,50 0,00 88 852,60
25% odvod

poplatek ze rekreační pobyt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50% odvod (pol. 1342)

poplatek z ubybovacl kapacity 11 562,00 0,00 0,00 0,00 11 562,00
(pol. 1345)

poplatek za užlvánl veřejného 123 643,00 0,00 0,00 0,00 123 643,00
prostmnství (pol. 1343)

Celkgm 253 675,00 29 617,50 29 617,50 0,00 224 057,50

Poplatek za užíváuí veřejuého prostranství

výnos z tohoto poplatku za rok 2019 činil 123.643,- KČ. Tento poplatek zahrnuje většinou platby za výkopové práce a
umístěni 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 úřadu městské části.
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Poplatek z ubytovací kapacity

Tento poplatek je vybírán v zařízeních, které jsou zkolaudovány jako ubytovací zařízení a slouží k přechodnému
ubytování za úplatu. Za rok 2019 výše whoto poplatku dosáhla 11.562,- KČ.

Správní poplatky

Do těchto poplatků paúl poplatky za veškerá správni řízeni 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 2019 zahrnovaly poplatky z úkonů za ověřování, evidenci trvalého pobytu,
výpigů z Czech Pointu, rybářské poplatky, poplatky z oblasti životního prostředí. MeziroČní pokles příjmu ze
správních poplatků za ověřování pokračuje i v roce 2019, klienti vice využívají datových gchránek. Naopak mírný
nárůst oproti předchozím letům je v přýmech ze správních poplatků za rybářské lístky, za poplatky z Czech pointu.
Oproti předchozím letům MČ již nevybírá správní poplatek z výherních hracích přístrojů, výnosy z těchto správních
poplatků jsou nulové, a to vzhledem k vyhlášené nulové toleranci hazardu na území MČ Praha Ďáblice.

Pozn RMČ Praha - Ďáblice využila v roce 2013 svých pravomoci ohledně připomínkováni' nové obecně
závazné Yyhlášky a usnesením č. 287//3/RMČ ze dne 29. 5. 20/3 byla odsouhlasena nulová tolerance
hazardu v MČ Ďáblice, na jehož základě došlo ke změně v obecně závazné tyhlášce hl. m. Prahy o místech a
časech, kde jsou povoleny tyto činnosti. H7avní město Praha s účinností od 4. /0. 20/3 vydala OZVČ.
/0/20/3, která zruŠila OZV /8/20// Sb. hl. m. Prahy. Touto OZVse stanoví místa a čas, na kterých lze
provozovat loterie ajiné podobné hry dle zákona č. 202// 990 ve znění PP. Na území MČ Praha - Ďáblice se
tak tyto loterie ajiné podobné hryjiž provozovat nesmí,
Stejně tak probíhalo řízení o zrušení výherních loterních terminálů na našem území, Tento lýp loterie
povoluje nezúůsle na MČ samotné ministerstvo Jínancí ajejípovolení pro Jírmu Merkur Casino a.s. bylo
zrušeno 22. 7. 2014 Rozhodnutím ministersNa./ínancl: proti herému./írma podala odvolání a následně
rozklad. Toto řízeníje ukončeno, v reálné praxi na území /tíC Praha - Ďáblice již nejsou v provozu Žádné
loterijní terminály, ani výherní hrací přistroje.

Přehled o správních poplatcích za 2019 ukazuje tabulka č. 3

Správni poplatky - přehled příjmů za 2019

NÁZEV
poplatek z ověřovánl
popIätek z EO
poplatek z Czech Pointu
poplatek Zp " rybářský
poplatek z knihovny
mezi8oučet

popiatek za VHP
celkem správní poplatky

1-12/2019
6 370,00
3 950,00
5 310,00

12 750,00
1 327,00

29 707,00
0,00

29 707,00

,Pi'ávnípředpisy uprawí/kínú%úpoplatky:
- OZVČ. 23/2003 o mhtnim poplatku ze psů ve znění ozve. /8/2004 a 8/20// Sb. hl. m. Prahy
- OZVČ. 23/20/ 7 z /5./2.20/ 7, kterou se mění OZVČ. 5/20// Sb. hl. m, Prahy o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství ve znění pp
- OZV č. /2/2012 z 25.5.2012, kterou se mění OZVČ. 6/20// Sb. hl. m. Prahy z ubytovací kupacity ve zněnípp
- OZVČ. 27/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za lázeňský nebo rekreaCní pobyt ve zněnípozdějškh předpisů
(č.3/2008, 7/2009 a 8/20//)
- zákon 202//990 Sb., o loteriích ajiných hrách, 380/20/5 Sb., o loterihh ajiných hrách.
- OZV č. /0/20/5 z 30. l /.20/5, kterou se mění OZVČ. /0/20/3 Sb. hl. m. Prahy ve zněnipp, kterou se stanovi místa a
Cas, na kterých lze provozovat loterie ajiné podobné hry
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Dalí z nemovitosti

Podle zákona o dani z nemovitostí se jedná o 100% inkaso daně skutečně vybrané za nemovitosti na území městské
části. Po&tatná Část této daně přichází na městskou Část až v průběhu II. pololetí, což je dáno splatnosti této daně.
V roce 2019 skutUný příjem z daně z nemovitosti oproti rozpočtové výši byl na lehce nadprůměrné hodnotě za
uplynulá léta (splněno na 104,92%). výše tohoto příjmu za rok 2019 byl 3.147.705,72 Kč (oproti ŕozpočtované Částce
ve výši 3.000.000,- kč).

Ne(ůlňovéN"my zah'nují'

Příjmy z poskytování služeb v knihovně

výše těchto příjmů za rok 2019 dosáhla 126,63%, což činilo 8.864,- KČ. V převážné větŠině se jedná o čtenářské
poplatky v místní knihovně. Místní knihovna je otevřena 3x týdně, tj. IS hodin týdně. v roce 2019 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 68.165,- KČ, Změna v pohledu na příspěvky
byly zavedeny až v průběhu roku na doporučení auditorské skupiny.

Příjmy z úroků

již od roku 2012 MČ Praha - Ďáblice zhodnocu.je volné finanční prostředky na účtech Městské části Praha - Ďáblice.
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 1/20lS-l2/20lS na účtech
městské části přibylo celkem na úrokách 495,975,03 KČ. Rozpočet tak byl splněn na 90,18%. Z fondu rezerv a rozvoje
bylo využito 40 mil. KČ, z toho 15 mil. KČ na tříměsíční terminovaný vklad, který pokračoval v průběhu celého roku,
15 mil. KČ byl roční vklad vedlejší hospodářské činnosti z roku 2015-2016, ukončen byl v 3/2016, následoval roční
vklad 10 mil. KČ z fondu rezerv a rozvQjě, který byl také ukončen v 3/2016. V roce 2016 došlo oproti minulým
obdobím (2013-14 příjem na úrokách byl 697.120,64 Kč, 2014-15 příjem na úrokách byl 740.899,72 KČ) k
razantníniu poklesu úrokových sazeb a také k ukonČováni termínovaných vkladů samotnými tmnkami. Tento pokles a
dostatek prostředků v bankách byl hlavním důvodem neochoty jednotlivých bankovních instituci zhodnocovat větší
objemy prostředků. Zhodnocování prostředků MČ bylo tedy velmi obtížné.

Termínovaný vklad ve výši 15 mil. KČ s tříměsíční výpovědní lhůtou pokraČoval do konce roku 2016, ukončen byl
počátkem roku 2017 ze stejného důvodu jako předešlé termínované vklady. V roce 2018 již ke zhodnocování
prostředků MČ touto cestou nedošlo.

Celková výše úroků z běžných účtů vedených u PPF, dosáhla v roce 2019 celkem 101.556,17 KČ. Vzhledem
k mírnému nárůstu úrokových sazeb v průběhu roku 2019, byly schváleny ZMČ dva termínované vklady, půlroční a
roční ve výši 45.000.000,- KČ. Úrokové příjmy tak ovlivní rozpočet roku 2020.

příjmy ze sankčních plateb

Celková výše sankčních plateb za rok 2019 dosáhla výše 1.000,- Kč, jedná se o příjmy za sankce uložené za
přestupková řízeni obyvatel. V roce 2019 se MČ a externí právní službě dařilo uložené sankce vybírat na základě
příkazů či exekucí.

Příjmy z přijatých peněžních darů

Celková výše dosáhla v roce 2019 10.000,- Kč, jednalo se o příspěvek na akci ,,Páleni čarďějnic" od účastníků akce.

Příjmy z přijatých pojistných náhrad - v 2019 byla výše pojistných náhrad 3.315,70 Kč za poškozený tablet.

přijaté příspěvky a náhrady

Celková výše dosáhla 101.556,17 KČ, obsahuje především vratky přeplatků za elektrickou energii, přeplatky za ostatní
energie za uplynulá období (rok 2018-2019) v rámci ročního vyúčtování.

Splátky půjček od obyvatelstva - v 2019 bylo splaceno celkem 4.400,- KČ.

P

l

l
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Ostatní příjmy

Dosáhly v roce 2019 výše 266.097,- Kč, jedná se o ph'spěvky firmy Kolektory, a.s. na úhradu výdajů spojených s akcí
,,Zažít Ďáblice jinak" ve výši 165.000,- KČ, o příspěvek na univerzitu třetího věku ve výši 700,- Kč a příjem na
základě dohody o investiční činnosti z roku 2018 s firmou Areál Ďáblice ve výši 100.000,- Kč

Ostatní přijaté transfery

V rámci vypořádání veřejnoprávní smlouvy s Českou federací Toyam bylo MČ vráceno 397,- KČ z poskytnutého
transferu za rok 2018.

Finanční vypořádáni městské části se státním rozpoČtem a rozpočtem hl. města Prahy za 2018

Tato vratka za 2018 Činila 25.673.323,06 KČ a jednalo se zejména o vratku nevyčerpané investiČní dotace na akci
Lékám& ordinace, soc. služby - havarijní stav stropu a rek. budovy obdrženou a nevyčerpanou v roce 2018 (-
8.978.825,- KČ), dále o vratku nevyčerpané investiční dotace na akci Rekonstrukce přístupových cest (-3.771 .876,24
KČ), vratku nevyčerpané investiční dotace na akci ,,OdhluČnění sportovního areálu Sk" (-950.000,- KČ), vratku
investiční dotace na akci ,,výstavba bytového domu Akcíz It. ,, (- l 1.969.145,- KČ), vratku z neinvestiční dotace na
volby do EP (3.476,82 KČ) a doplatek z dotace na zkoušky' odborné způsobilosti (680,- KČ).

Ve skutečnosti MČ odvedla 3.476,82 KČ do příjmů státního rozpočtu a obdržela z MHMP doplatek na uhrazené
zkoušky odborné způsobilosti ve výši 680,- Kč. V 4/2019 MČ obdúeja souhlasné stanovisko usnesením č. 5/12
z 21.3.2019 ZHMP na dočerpání nevyčerpané investiční dotace z 2018 pro rok 2019 ve výši 25.669.846,24 KČ.

Phjaté transfe!y zahmu/L'

přijaté dotace z MHMP - plnění na 99,83% upraveného rozpočtu (69.772.668,09 KČ).

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpoČtu byly ve výši 181.680,- K.Č a zahrnovaly dotaci na příspěvek na
výkon státní správy (l 10.000 KČ) a dotace na volby do Evropského Parlamentu (71.680,-KČ).

Neinvestiční přijaté transfery od obcí byly v roce 2019 vc výši 40.000,-KČ na základě smlouvy o spolupráci požární
ochrany s obcí Hovorčovice.

Neinvestiční přijaté transfery z rozpoČtu hl. itl Prahy byly v celkové výši 45.220.308,09 KČ a zahmova|y do=i,
která byla součástí schváleného rozpočtu na rok 2019 (21.619.000,- kč jako souhrnný dotační vztah a 10.250.000,- KČ
jako výnos ze skládky), přiČemž souhrnný dotační vztah byl na základě vyjednávání starostů zejména malých
městských částí oproti minulým letům již druhým rokem dvojnásobný. Součásti celkové výše transferů byly i účelové
neinvestiční dotace (13.351.308,09 KČ - z toho 11.400,- KČ na nákup knih v místní knihovně, 807.000,- KČ
obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I. - III.. čtvrtletí 2019 plus
doplatek za 4. Q 2018, 413.832,- KČ na opravu vozidel a vybavení u dobrovolného sdruŽení hasičů, 5.004.378,- na
posílení mzdových výdajů ve školství, 20.000,- Kč na zkoušky odborné způsobilosti, 630.000,- KČ dotace plynoucí
z programu OPPPR - ZŠ, 5.632.000,- KČ na akci ,,Výsadba nový stromů a aleji", z programu Aktivní politika
zaměstnanosti OZP MČ obdržela 81.569,- KČ, inflační navýšení dotace ze skládky činila 215.000,- KČ. U dotace
z výherních hracích přístrojů se podařilo změnit způsob přerozdělováni prostředků, které hl, m. Praha obdrží z odvodů
tak, aby pokryly i městské části, které na svých územích žádné hrací přístroje nemají.

Součásti tohoto transferu je i navrácená daňová povinnost městské části na dani z příjmů právnických osob hl. m.
Prahy za rok 2018 ve výši 536.129,09 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 24.370.000,- KČ na akce ,,Stavební a venkovní
úpravy ZŠ", ,,Výměna kotlů a stavební práce MŠ", ,,Rekonstrukce a vybavení JSDH", ,,Investiční nákupy JSDH",
,Rekonstrukce služebny MP" a prostředky z programu OPPPR pro ZŠ na ,,Výstavba odborné učebný'.

Zapojení prostředků vedlejší hospodářské činnosti dosáhlo celkem výše 35.702.25 Kč a bylo využito pro tvorbu
SF za zaměstnance vedlejší hospodářské Činnosti.
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3. PLNĚNÍ ROZPOČTU V OBLASTI VÝDAJŮ

Celkové výdaje dosáhly za rok 2019 včetně převodů mezi vlastními fondy částky 54.277.713,- KČ. Upravené
rozpočtové výdaje tak byly vyČerpány z 49,04% . Běžné výdaje se na čerpáni podílely 126,43% (44.457.845,- KČ)
proti schválenému rozpoČtu a 84,53% proti upravenému rozpočtu, kapitálové výdaje pák 128,84 % (9.819.467,27 Kč)
proti schválenému rozpočtu a 16,91% proti upravenému rozpočtu.

Tabulka č. 4

PLNĚNÍ ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA -ĎÁBLICE 2019
TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PROCENTO PLNĚNÍ

ROZPOČET ROZPOČET 2019 Skut./RS Skut./RU
Kapitola 1 Rozvoj obce
Zázemí Ďáblického parku
Multifůnkční dům - služby
Zahrada střed
CELKEM Rozvoj obce

Kapitola 2 Městská infrastruktura
Péče q vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výsadba nových stromů a alejí Už 81
Komise životního prostředí
Ostatní péče o životní prostTedí
Ostatní výdaje nakládání s odpady
(příspěvek obyvatelstvu na TKO)
CELKEM Městská infrastruktura

Kapitola 3 Doprava
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
CELKEM Doprava

400 000 430 000 24 409 6,10% 5,68%
940 000 l 695 300 281 508 29,95% 16,61%

O O O 0,00% 0,00%
l 340 000 2 125300 305 917 22,83% 14,39%

l 300 000 l 300 000 838 083 64,47% 64,47%
O 5 632 000 100 228 0,00% 1,78%

20 000 20 000 O 0,00% 0,00%
l 536 000 l 556 000 873 258 56,85% 56,12%

960 000 960 000
3 816 000 9 468 000

l 112300 l 045 700
900 000 946 600

2 012 300 l 992 300

912 126 95,01%
2 723 694 71,38%

623 757 56,08%
491 039 54,56%

l 114 796 55,40%

95,01%
28,77%

59,65%
51,87%
55,96%

Kapitola 4 Školství a mládež
Předškolní zařízení
Základní škola

Školská a kulturní komise
Neinvestiční transfery
Neinvestiční transfery SK
Kompenzační příspěvky
Dětská hřiště a klub
CELKEM Školství a mládež

Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální
oblast
Sociální komise
Program OPPPR- Komunitní život v
Ďáblicích

CELKEM Zdravotnictví a sociální
čimiost

535 000 535 000 34 761 6,50% 6,50%
4 917 000 10 551 400 9 883 433 201,01% 93,67%

V (om: 4 200 000 4 200 000 4 200 000 100,00% 100,00%
200 000 200 000 177 056 88,53% 88,53%

60 000 60 000 40 000 66,67% 66,67%
400 000 400 000 400 000 100,00% 100,00%

l 900 000 l 900 000 l 715 000 90,26% 90,26%
401 100 401 100 334 409 83,37% 83,37%

8 413 100 14 047 500 12 584 659 149,58% 89,59%

Kapitola 6 Kultům sport a ¢éstovoí ruch
Činnosti knihovnické

190 000 296 000 232 043 122,13% 78,39%

O 386 900 30 2$0 0,00% 7,82%

190 000 682 900 262 293 138,05% 38,41%

346 500 346 500 270 876 78,17% 78,17%
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Ostatní záležitosti kultury - kronika
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ
Ostatní úl. ochrany památek a péče o
kulturní dědictví, církev
Neinvestiční transfery nezisk. organizacím
Sportovní komise
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch

Kapitola 7 Bezpečoost
Požární ochrana - dobrovolná část
CELKEM Bezpečnost

Kapitola 8 Hospodářství
Pořízení neinvestičního majetku (byty,
nebyty)
CELKEM Hospodářství

Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva
výdaje na platy, ostatní platby za
provedenou práci a pojistné
Nákup materiálu
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Dary obyvatelstvu
Celkem samospráva

26 500 26 500
l 625 000 l 795 000

24 000 90,57%
l 079 062 66,40%

90,57%
60,11%

iS 000 15 000 O 0,00% 0,00%
140 000 319 100 302 000 215,71% 94,64%
50 000 50 000 50 000 100,00% 100,00%

2 203 000 2 552 100 1 725 938 78,34% 67,63%

430 900 825 200 800 399 185,75% 96,99%
430 900 825 200 800 399 185,75% 96,99%

200 000 200 000 O 0,00% 0,00%
200 000 200 000 O 0,00% 0,00%

2 780 000 2 780 000 2 616 114 94,10% 94,10%
O O O 0,00% 0,00%

20 000 20 000 15 581 77,91% 77,91%
67 000 67 000 50 472 75,33% 75,33%

100 000 90 000 54 500 54,50% 60,56%
2 967 000 2 957 000 2 736 667 92,24% 92,55%

Volby do EP 2019 O 71 700 70 409 0,00% 98,20%
Volby O O O 0,00% 0,00%

výdaje na platy, ostatní platby za
provedenou pTáci a pojistné
Nákup materiálu
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Ostatní nákupy
Daně a poplatky SR
Ostatní neinvestiční transfery
Dary obyvatelstvu
Celkem vnitřní správa
CELKEM vnitřnl správa a samospráva

Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa
Převod pHspěvku do SF
Převod vlagtnim rezervním fondům
Převody vlastním Tozpočtovým účtům z
rezerv
Ostatní neinvestiční výdaje
Nespecifikované rezervy
Převody mezi stat. Městy a jejich mč - fv

l CELKEM Všeobecná pokladní správa

CELKEM Běžné výdaj'

4 681 400 5 658 000 5 185 557 110,77% 91,65%
365 000 439 600 358 131 98,12% 81,47%
365 000 365 000 156 012 42,74% 42,74%

2 790 000 2 810 000 l 825 907 65,44% 64,98%
250 000 303 400 200 423 80,17% 66,06%

10 000 10 000 3 000 30,00% 30,00%
180 000 180 000 137 223 76,24% 76,24%
100 000 110 000 108 968 108,97% 99,06%

8 741 400 9 876 000 7 975 222 91,24% 80,75%
11 708 400 12 904 700 ID 782 298 92,09% 83,55%

180 000 225 000
O O

3 609 000 3 654 Q00
O O

1 062 000 3 769 700
O 149 200

4 851 000 7 797 900

223 692 124,27%
13 592 928 0,00%

192 043 5,32%
O 0,00%
O 0,00%

149 187 0,00%
14 157 850 291,85%

99,42%
0,00%

5,26%
0,00%
0,00%

99,99%
181,56%

35 164 700 52 595 900 44 457 845 126,43% 84,53%
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BěŽné yýdaje zahrnují:

Úspory v Čerpáni běžných výdajů se projevily zejména v pokladni správě (3.769.700,- KČ) - nevyčerpaná finanční
rezerv% která byla z největší části vytvořena z navrácené daňové povinnosti za rok 2018, dotačními příspěvky za
provozování výherních hracích automatů, úsporami v jednotlivých kapitolách a úsporami prostředků MČ vycházející
z přijatých investičních dotaci.

Kapitola 1 - rozvoj obce

Čerpání běžných výdajů se týkalo hlavně vybaveni nového prostom -nové budovy multifunkčního domu veřejných
služeb a úřadu MČ drobným hmotným majetkem. Prostor nové budovy byl vybaven drobným hmotným majetkem ve
výši 131.245,88 KČ - chladničkami od firmy Whirlpool prostřednictvím finny DICT - Zásobování as. ve výši
9.271,- KČ, myčkou, lednicí, chladicí vitrinou od firmy Výroba nerezového zařízení s.r.o ve výši 46,052,60 Kč, za
projektor, projekční plátno a televizi bylo uhrazeno 50.188,-KČ firmě Aha.cz a.s., firma AudioMaster CZ a.s. dodala
osvětlení do sálu v hodnotě 25.734,28 Kč.
Za materiál se uhradilo 13.884,09 KČ - předměty od firmy výroba nerezového zMizení s.r.o v ceně 2980,21 KČ,
materiál pro osvětleni sálu od firmy AudioMaster CZ a.s. v hodnotě 2.653,88 KČ a akrobatické dekorační šály
v hodnotě 8.250,- KČ od firmy Cirkusové potřeby.cz.
V případě služeb se týkaly úhrady ve výši 136.378,50 KČ odstranění betonové desky a realizace parčíku za novým
Multifúnkčním domem realizované firmou Garpen Zahradnická spol. s.r.o.
Nebyly realizovány údržbové práce na budově Zázemí komunitního centra Vh1% které byly rozpočtovány celkem za
400.000,- Kč, zakoupen byl drobný hmotný majetek ve výši 24.409,- KČ od firmy Hornbach a.s. (slunečníky pro
zastíněni venkovních stolů).

Rozpočet této kapitoly byl splněn na 14,39 % oproti upravenému rozpoČtu, 23% proti schválenému rozpočtu. Čerpání
výdajů v této kapitole se v roce 2019 týkalo především investičních výdajů na rozdíl od běžných provozních. (nové
objekty).

Kapitola 2 - městská infrastruktura

výdaje na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň byly čerpány ve výši 838.082,61 KČ (64,47%), pius mzdové výdaje na
brigádnické práce ve výši 22.250,- KČ (37,08% oproti upravenému rozpočtu). V roce 2019 se o zeleň v naší obci
starala firma Aqik s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na péči o zeleň a byla s ni na základě usnesení 43/19/ZMČ
z 24.4.2019 podepsána rámcová smlouva pod interním číslem 042/2019 na dva roky, tj. na období od 1.5.2019 -
30,4.2021. Smlouva se týká jak údržby zeleně v letních měsících, tak údržby komunikací v období zimním. RoČní
výdaje byly ve smlouvě rozpočtovány na 661.534,- kč na každý rok v případě údržby zeleně a zhruba 660.424,- KČ na
údržbu zimní pro každý řoků výdaje výše uvedené firmy firmy na údržbu zeleně v roce 2019 činily 483.818 KČ včetně
DPH. Bylo provedeno S sečí travních ploch na území MČ, 4x celkové řezy živých plotů v celé lokalitě, vypletí živých
plotů a stěn, shrabání listí. Kromě výdajů plynoucí ze smlouvy, byly na objednávky zapojeny do údržby zeleně ještě
tyto firmy: Pražské služby - 37.5 15,5 l KČ, firma obsůuala zahradnické práce ze smlouvy 035/2017. Zdravotní řezy a
tvarovací řeZy lipy na rohu Šenovské a myslivecké, kácení havarijního smrku Pod prodejnou, údržbu átrií
Multifůnkčního domu, kácení havarijní břízy v ulici U Parkánu a údržbu zeleně v lokalitě ulice K Lomu zrealizovala
ňrma Arbor Services stromy Marek Šolc - 77.798,60 Kč, firma Bonsoft s.r.o. za 65.048,- KČ provedla
bezpečnostní řeľy stromů např. v ulici U prdý a vysadila náhradu živého plotu. Finna Garpen zahradnická spol.
&ř.o. na základě objednávek realizovala zahradnické jarní práce v prostom zahrady Komunitního centra Vlnm úpravu
trávníku a ošetřeni rostlin v celkového hodnotě 37.093,- KČ. Na základě objednávky č. 37/19 a 413/19 byly provedeny
bezpečnostní řeZy stromů na Koníčkovo náměstí firmou Hejhál Vladimír ( 92 882,- Kč), stejně jako pokáceni stromů
na parcele č. 1731/2 (25.530,- kč). Mzdové výdaje ve výši 22.250,- KČ byly vynaloženy pro brigádnické práce
spojené s údržbou zeleně v obci. Materiál byl zakoupen za 3328,- KČ, za opravy bylo vynaloženo 2.800,- KČ. MČ
obdržela na základě podané žádosti od MHMP neinvestiční dotaci na akci ,,výsadba nových stromů a alejí" v celkové
výši 5.632.000,- KČ. Z této dotace bylo v roce 2019 uhrazeno celkem 100.228,- KČ a využity tyto prostřédky byly na
výsadbu stromů v ulici Květnová (zahíada 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,- KČ. Do celé koncepce výsadby
stromů v lokalitě Ďáblice byla prostřednictvím různých akcí a Ďáblického Zpravodaje zapojena široká veřejnosl byly
realizovány dotazníkové akce. V realizaci akce se bude pokračovat i v roce 2020, MČ v rámci finančního vypořádání
za rok 2019 požádala MHMP o možnost Čerpat tuto dotaci i v následujícím roce. (pozn. žádosti bylo v 3/2020
vyhověno).
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výdaje za příspěvek na odvoz TKO za II. pololetí roku pro obyvatele obce Ďáblice byly čerpány z 95,01 % a činily za
rok 2019 912.126,- 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 lových domů na základč předloženéžádosti v určeném termínu. Příspěvek se vyp!ácí na základč usnesení 78/i2/ZMĹ z prostředků, které MČ získává na

tzv. skládkovné (umístění skládky v katastru Dáblic).
Komise životního prostředí nebyla pro rok 2019 zřízena a výdäjc tak byly za rok 2019 nulové.
Ostatní výdaje na péči o životní prostředí zahrnují platby za vývoz odpadkových košů, psích exkrementů
velkoobjemových kontejnerů (844.879,91 KČ), nákup drobného hmotného majetku (47.59 l,- KČ) - nákup a instalace
jednokřídlé vitríny dle objednávky č. 260/19 (6,418,-KČ), nákup orientačního značení od firmy Elektrosun s.r.o.
(33.674,- KČ), nákup stavebního kolečka ( 999,- Kč) a odpadkových košů (6.500,- KČ) od firmy Meva-Tec s.r.o.
V nákupu rnateňálu v celkové hodnotě 30.6!8,- KČ byly především náhradní díly k odpadkovým košůin zakoupené od
firmy Meva-Tec s.r.o.( 25.747,- KČ), dále pak barvy, kanálky, beton. Každoroční monitoring skládky (38.042,40 KČ)
by! proveden firmou Monitoring s.r.o., monitoring hluku (l 16.402,- KČ) pak firmou Ing. Josef Drahota. Opravy se
týkaly laviček v ulicích OsinalickZ Kostelecká, Kokořínská firmou Adrian Baniceanu (18.150,-KČ) a v ulici Na
Znělci (6.100,- KČ) firmou Červeňák Pětr. Firma Pražské vodovďy a kanalizace a-s., (28.166,- KČ) dle obj.
138/19 a 357/19 provedla čistění kanalizačních vpustí. Mzdové výdaje ve výši 11.000,- KČ byly vynaloženy na práce
spojené s odvozem bioodpadu.

výdaje na psí exkrementy pro naši městskou část zajišťovala v roce 2019 firma Komwag a.s. Celkové výdaje za
období prosinec 2018 - listopad 2019 činily 110.424,15 KČ. Za prosincové služby roku 2019 bylo vyfakturováno a
uhrazeno v 1/2020 celkem 8.494,- KČ, již z rozpočtu roku 2020. Celkem má městská část na svém území 27 košů na
psí exkrementy, vyváZl se 4 - Sx za měsíc, jeden vývoz činí 2.117,50 KČ včetně DPH. výdaje na bioodpad (duben-
říjen) zajištěné firmou Bonsoft s.r.o., Činily 127.873,- KČ (bylo přistaveno 43 ks kontejnerů) plus mzdové výdaje,
částka uhrazena za odvoz běžných malých odpadkových košů spotu s úklidem lokalit byla ve výši 170.086,97 KČ
(firma FCC Česká republika s.r.o.), popelnice u úřadu stály MČ 7067,69 Kč, velkoobjemové kontejnery 105.792,50
KČ (4x ročně od ňrmy FCC Česká republika s.r.o). Za likvidace černých skládek MČ uhradila za rok 2019 celkem
27.566,- Kč.

Celkové výdaje v kapitole 2 činily 2.723.694,52 KČ, tj. 71,38% proti schválenému rozpočtu a 28,77% proti
upravenému rozpočtu. Nižší procento plnění vůči upravenému rozpočtu je dáno příjmem neinvestiční dotace na akci
Výsadba stromů a alejí, kterou MČ obdržela na konci roku 2019 a nebyla tak plně čerpána.

Kapitola 3 - doprava

Běžné celkové výdaje na dopravu byly čerpány ve výši 1.114.795,77 KČ (55,96%) převážně na údržbu silnic a
chodník« opravy chodníků, nákup drobného hmotného majetku, materiálu. Zimní údržba 11/2019-4/2021 byla v režii
firmy Aqik s.r.o., která vyhrála výběrové řízení a byla podepsána smlouva č. 042/2019 na dva roky, tj. na období od
1.5.2019 - 30.4.202]. Zadání výběrového řízeni uskutečnila firma PORSIS s.r.o. dle příkazní smlouvy z 26.3.2018 a
částka byla rozpočítána na údržbu silnic ve výši 6.503,75 KČ a údržbu ostatních komunikací ve výši 6.503,75 KČ.
Smlouva se týká jak údržby zeleně v letních měsících, tak údržby komunikací v období zimním. Ročni výdaje byly ve
smlouvě rozpočtovány na 1.320.848,10 KČ na dvouroční zimní údržbu dle aktuálních potřeb MČ. Z rozpočtu roku
2019 za listopad 2019 nebylo pro mírnou zimu čerpáno, stejně jako za 12/2019 nebylo z rozpoČtu roku 2020 čerpána
žádná úhrada. Z výše uvedené smlouvy se reálně začalo čerpat za údržbu za 1-2/2020 v roce 2020. V roce 2019 bylo
na zimní údržbu čerpáno za období 1-4/2019 a to ze smlouvy č. 035/2017 s firmou PraŽské služby, a.s., která
vypršela k 30.4.2019. Za toto období bylo uhrazeno celkem 487.780,12 KČ, z toho bylo na silnice využito 475.600,72
KČ a na údržbu chodníků 12.179,40 KČ. Částka zahrnuje i uhrazenou pokutu, kterou MČ vyčíslila firmě Pražské
služby a.s., za neplnění ve výši 93.380,- KČ. Smlouvy na zimní sezÓny jsou koncipovány na jednotlivé výjezdy,
nikoliv paušální částkou.

Součásti výdajů na služby silnic v celkové výši 565.737,22 KČ (2212 položka 5169) jsou i výdaje na vánoční dekoraci
za wk 2019 od firmy Bon Jour Illuminations s.r.o. ve výši 109.384,- Kč na základě objednávky č. 434/19, opět
rozděleny 50% na výdaje na silnice (54.692,- KČ) a výdaje na ostatní komunikace (54.692,- KČ). Tato firma nahradila
firmu Eltodo v roce 2018. Zmčnou firem nebyla zároveň služba za rok 2018 vyfakturována a fakturace proběhla až
v březnu roku 2019, tzn. že tyto výdaje byly hrazeny navíc z rozpočtu 2019. výdaje jsou zaúčtovány na položce
nájemné u výdajů na ostatní komunikace ve výši 93.231,- KČ. Firma FCC Česká republika, s.r.o., na základě
objednávky č. 393/2019 provedla mimořádný úklid komunikací po padání listí ve výši 53.233,50 Kč (opět 50%
naúčtováno na výdaje na silnice (odpa 2212) a výdaje na ostatní komunikace (odpa 2219). Instalace dopravní značek
byla provedena za 2.324,- Kč panem Petrem Červeňákem.
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Na opravy silnic bylo vynaloženo celkem 13.714,- KČ. Firma Petr Červeňák opravila kolnunikaci v okolí ulice
Kostelecká, odstranila zbytkyF dopravních značkách Na Terase, v ulici Šenovská a KostelecW provedla výměnu
odvodňovacích žlabů v ulici Ljáblická (10A47,- KČ), oprava dopravní značky (3.267,- KČ byla realizována firmou
VAKO mobiliář s.r.o. Za energii do místních radarů bylo utraceno 2.034,- KČ, materiál byl zakoupen v hodnotě
9.219,85 KC. Firma VAKO mobiliář s.r.o. byĹa hlavním dodavatelem dopravních znaČek, které byly v roce 2019
zakoupeny a instalovány v hodnotě 33.05 1,80 Kč.
Na údržbu chodníků bylo vyčerpáno ve službách (2219 položka 5169) za rok 2018 123.649,90 KČ. Částka obsahuje
kromě výdajů na zimní údržbu chodníků a vánočního osvětleni (viz výše), také realizaci dekorace vánočního stromu a
jeho osvětlení v hodnotě 22.458,- Kč od firmy Bon Jour Illuminations s.r.o. a deratizaci v lokalitě Ďáblická x
Kostelecká v hodnotě 1.200,- KČ od firmy Libor Novák.
V opravách chodníků (2219 položka 517 l) bylo vyčerpáno 272.560,- Kč. výdaje zahrnují opravy chodníku ve správě
MČ od firem Pompa Miroslav, Petr Červeňák, aj. Opravy, výměny odvodňovacích žlabů, doplnční dlažeb,
vyrovnání chodníků se týkaly ulic Kučerové, Šenovská, U Prefý, U Chaloupek, Chřibská, Včelařská, Čenkovská,
Hořínecká, Legionářů, Ďáblická, Mannerova, Hřenská, Osinalická, Pod prodejnou, Kostelecká.
Na opravu autobusové zastávky v ulici Kokořínská od firmy Petr Červeňák bylo vyčerpáno 1.598,- KČ.

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 4.200.000, KČ. V roce 2019 byl celý tento příspěvek hrazen z rozpočtu MČ.
Do výdajů mš v celkové výši 34.761,- KČ spadá oprava betonového podstavce a nádrže na vodu od firmy JIPAST
akciová spoleČnost (5.3 18,- KČ), oprava nefúnkčního ventilu firmou Atlantik servis, s.r.o. (I 7.568,- Kč), pojistné
majetku MČ v hodnotě 7.975,- KČ od České pojišt'ovny na základně smlouvy 24/2019 a deratizace zajištěné firmou
Libor Novák ve výši 3.900,- kč.
Do výdajů zš v celkové výši 9.883A33,- KČ spadá částka 4.200.000,- kč týkající se příspěvku na provoz od MČ
Praha - Ďáblice, dále dotační vztahy ZŠ a mhmp, jehož prostřednictvím ZŠ získala dotaci na posíleni mzdových
výdajů ve výši 3.429.500,- KČ a dotaci ve výši 2.204.878,- KČ na akci Šablony pro ZŠ. MČ uhradila pojistné majetku
ZŠ ve výši 25.805,- KČ na základě již zmíněné smlouvy č. 24/2019 s Českou pojišťovnou, technickou pomoc Ing.
Josefa Dytrycha dle příkazní smlouvy ve výši l 1.550,- kč, převoz kovových chodníkových zátarasů (4.800,- KČ) a
deratizaci objektu firmou p. Libora Nováka za 6.900,- KČ.
Ve službách u ZŠ byly uskutečněny zahradnické služby dle smlouvy z roku 20 17 od finny Imramovská - vegetaČní
úpravy s.r.o., (l 13.541,- kč), jejichž fakturace byla zaslána až v 1/2020, tzn. byly hrazeny z 'ozpočtu 2020.
pojištění budov a veškerého majetku má Městská část zajištěno smluvně, na základě průzkumu a předložení nabídek
několika pojišťovacích ústavů firmou Fincentrum, u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s.
Všechny dotace na navýšení mzdových prostředků byly v roce 2019 příspěvkovou organizaci vyčerpány. K navýšení
výdajů zš došlo i při získání dotace Šablony pro ZŠ a MŠ ,které byly obratem zaslány na účet ZŠ a MŠ. Příspěvková
organizace tuto dotaci čerpá po dva roky, k vyúčtování dojde na podzim roku 2020.

Celkové výdaje na po zš a MŠ byly ve výši 9.918.194,- KČ, z toho z dotace na mzdové výdaje z MHMP byla
3.429.500,- KČ, dotace na šablony z MHMP činila 2.204.878,- KČ. MČ svými prostředky tak zabezpečila chod PO ve
výši 4.283.816,- Kč. Upravený rozpočet tak byl splněn na 89,46 % .

výdaje na Skobkou a kulturní komisi Činily 177.056.- KČ (88,53% rozpočtové Částky). V roce 2019 proběhla řada
úspěšných akcí této komise: ,,Masopust" - výdaje činily 38.401,- KČ, každoroční ,,Pálení čarodějnic" - 75.239,- Kč
plus 20.000,- kč za ohňostroj, který je hrazen z akcí MČ, ,,Pohádková bojovka" - 5.367,- KČ, ,,Noc kostelů" a s touto
akcí spojený koncert v kapli Nejsvětější trojice - 2.450,- Kč, ,,Svatomartinský průvod" - 8.500,- KČ, ,.Den země" -
4.500,- KČ, ,,Jazz koncert" - 3.000,-,- KČ, ,,Mikulášská" - 15.372,- KČ, za 4 dětská divadelní Eředstavení vyčerpala
celkein 10.300,- KČ, Flamenco bylo ve výši 2.550,- Kč a Den dětí spojený s výročím 100 let SK Dáblice byl za 6.877,-
KČ, na přednášky a filmový klub bylo čerpáno 4.500,- Kč. Školská a kulturní komise ve spolupráci s Komunitním
centrem Vlna zorganizovala řadu dalších akcí. Na část výdajů školské a kulturní komise byla využita dotace v rámci
příjmů z výherních hracích automatů ve výši 12.000,- KČ, tzn., že ve skutečnosti z rozpočtu MČ bylo vydáno
165.056,- KČ, a o částku 12.000,- KČ byla navýšena nespecifická rezerva roku 2019. Školní a kultumí komise v čele
s Mgr. Simonou Dvořákovou nad rámec svých naplánovaných činnosti uspořádala největší akci MČ a to akci ,,Zažít
Ďáblice jinak" konanou v září, která byla hrazena z prostředků od firmy Kolektory. a.s. a měla obrovský úspěch stejně
jako v předchozích letech.

výdaje na příspěvek pro děti do 18 let (dle usnesení 239/18JZMČ) byl vyčerpán z 90,26% a celkové výdaje byly ve
výši 1.715.000,- KČ. Každoročně městská část proplácí částku 2.500,- KČ na dítě do 18let jako kompenzaci za
existenci skládky na území Městské části Praha Ďáblice. Věková hranice byla zvýšena z lSti na 18let od roku 2019.

15



Náklady na opravv a údržbu hřišť na území obce činily 334.408,95 KČ a byly vyčerpány z 83,37% proti upravenéniu
rozpočtu. Nejvčtšfmi položkami byly výdaje na mzdy včetně pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení (133.039,-
kč), zbývající část byla použita na nákup herních prvků pro hřiště Na Znělci (27.297,60 KČ) od finny Hřiště pod
Květinou &ř.0. - houpadlo mořský vlk, pružinové houpadlo, od finny Prolemax, s.r.o. na nákup pružinové houpaČky
pro hřiště Kostelecká v hodnotě 35.988,- KČ. Dále bylo čerpáno na technickou kontrolu dětských prvků ze zákona
(17.884,- KČ) provedenou firmou Prolemax, na instalaci vitríny Petrem Červeňákem (1400,- KČ), na montáž herních
prvků firmou B&P spol. s.r.o. (23.155,- KČ). Opravy herních prvků proběhly ve výši 89.345,- KČ, firmě Projemax
bylo uhrazeno 79.860,- KČ (oprava herního prvku Na Znělci a oprava herního prvku Domeček na dětském hřišti
Kostelecká v rámci provedené revize), opravu herního prvku za 9.485,- KČ provedla firma Onyx wood spol. s.r.ô dle
obj. č. 84/2019. Na spotřebu materiálu a energie, nájemného bylo vynaloženo 6.300,35 Kč,

V rámci neinvestiČních transferů byl poskytnut dar sdružení Ďáblík (ve výši 20.000,- KČ) a dar sdružení Parkán
(20.000,- KČ). Oba tyto dary byly hrazeny z dotace z výherních hracích automatů a prostředky MČ tak navýšily
nespecifickou rezervu roku 2019. Byla sjednána veřejnoprávní smlouva s SK Ďáblice ve výši 400.000,- kč, jejíž
termín vyúčtování je 30.6.2020. 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 363.500,- kč, zbývající část 36.500,- kč
byla hrazena z prostředků MČ. Nevyužité rozpočtované prostředky MČ navýšily nespecifickou rezervu 2019.

Celkově kapitola školství a mládeže byla vyčerpána z 89,59°/o oproti upravenému rozpočtu a celkové výdaje činily
12.584.658,95 Kč. Ve schváleném rozpoČtu byly výdaje rozpočtováoy ve výši 8.413.100,- KČ. Velkou měrou na
úpravě rozpočtu Činily dotace pro ZŠ a MŠ schválené MHMP.

Kapitola 5 - zdravôtnictvi" a sociální oblast

výdaje na sociální komisi činily v roce 2019 celkem 232.043,40 KČ, přičemž příjmy za příspěvky na jednctlivé akce
byly ve výši 68.165,- KČ. Z prostředků MČ tak bylo uhrazeno 163.878,40 kč. příjmy za příspěvky se v průběhu roku
2019 na doporučení auditorské skupiny začaly sledovat v příjmové skupině rozpočtu. Do roku 20 19 přímo snižovaly
výdaje jednotlivých komisí. Upravený rozpočet byl čerpán z 78,39%. Největším výdajem jsou akce pro seniory -
výlety realizované sociální komisí (jedná se o jarní - Vamberk, Častolovice, a podzimní výlet -Bečov wTeplou),
celkem ve výši 45.24 l,- KČ, příspěvky seniorů na tuto akci činily 4.800,- Kč. Permanentky do bazénů (3.300,- KČ,
sociálni komise hradí část permanentek do bazénu), adventní posezení seniorů (15.795,- KČ), na sportovní a
vzdělávací akce seniorů - besedy, cvičení, kurzy na PC (celkem 98.565,- KČ), na jednotlivé kurZy účastníci přispěly
celkem 69.420,- KČ. V minulých dvou letech (2017-2018) byly kurzy z velké části hrazen v letech z programuOPPPR a pro seniory byly tak kurZy zdarma. Mezi další akce patří akce vítáni občánků MÍ (8.801,40 KČ), jarní

posezení seniorů, Den seniorů a oslava MDŽ (21.777,- KČ), příspěvky na obědy - od podzimu 20!8 (29.550,- KČ),
dále pak materiál, občerstvení, příspěvky na masáže, taxi a květiny (9.014,- KČ). Na část výdajů sociálni komise byla
využita dotace v rámci příjmů z výherních hracích automatů ve výši 12.000,- KČ, tzn., že ve skutečnosti z rozpočtu
MČ bylo vydáno 15 1.878,40 KČ, a o částku 12.000,- KČ byla navýšena nespecifická rezerva roku 2019.
V rámci této kapitoly městská část zažádala v roce 2017 o dotaci z Operačního programu Praha - Pól růstu na
neinvestiční výdaje a činnost v rámci akce Komunitní život v Ďáblicích. Patronací nad touto akcí převzal zapsaný
ústav Komunitní centrum Vlna Ďáblice. Operační program byl na dva roky 2017-2018, kdy došlo k 31.12.2018
k vyúčtování. celkový rozpočet programu činil 2.852.533,75 KČ, z toho byla 142.626,69 Kč spoluúčast MČ (5%) vše
rozložené do dvou let.
Vyúčtování bylo ukonČeno k 31.12.2018, v roce 2019 MČ obdržela závěrečnou zprávu svyúčtováním od
poskytovatele. Část dotace ve výši 30.250,- KČ, která nebyla zcela výúži@ se na základě závěrečné zprávy vrátila zpět
poskytovali.

Kapitola 6 - kultura, sport a cestovní ruch

výdaje na knihovnické služby dosáhly v roce 2019 celkem Částky 270.876,16 KČ a byly vyČerpány z 78,17%.
Největší položkou jsou náklady na mzdové prostředky 138.603,-KČ. Nákup knih dosáhl výše 80.000,- Kč, z toho
11.400,- Kč činila dotace z MHMP. Služby telekomunikací stály MČ 8.370,16 Kč, služby na energie 35.485,- .KČ.
Spotřeba materiálu činila 4.406,- KČ, servis prograinů 3.214,- KČ, občerstvení 798,- Kč.

výdaje na kroniku městské části byly vyčerpány z 90,57% a celková výše činila 24.000,- KČ (odměna kronikáři).

výdaje na akce městské části dosáhly 1.082.061,67 KČ.

l
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Na již tradiční akci ,,Zažít Ďáblice jinak" bylo vyčerpáno 165.000,- KČ, Tuto Částku MČ získala v rámci podepsané
smlouvy s firmou Kolektory as.
Mezi akce ealizované pod záštitou MČ Praha - Ďáblice a organizované externí spoluprací s p. Ničovou a Sandrovou
patři: ,,Pálení čarodějnic" (20.000,- KČ), spolupráce při akci JSDH - Pohár starosty (2.429,- KČ), divadelní vánoční
představení Víti Mařika - Setkání před Betlémem (17.810,- KČ), Staropražská tancovačka (8.560,- KČ), Gedeonův
uzel divadlo (56.436,18 KČ), Divadlo Společenství vlastníků (10.000,- KČ), Petrklíč (1844.- KČ), Divadlo Semafor
(37.090,- KČ), akce Pupík - zdravě Žít (53.223,- KČ), Luna Band (6.000,- KČ), koncert Radky Fišarové 34.670,- KČ),
Adventní akce (39.887,50 KČ), koncert Hradišťan (173.248,15 KČ), divadlo Loutky bez hranic (4.000,- KČ), doplatek
dětský den (798,- KČ), přednášky (1000,- KČ), ostatní služby - tisk vstupenek, grafický návrh a vratné kelímky, závoz
pódiových desek, grafická úprava panelu sázíme stromy, zajištění plakátů (39.165,84 KČ).
Celkem čisté výdaje na kulturní akce byly ve výši 506.161,67 KČ. Záměnou zdrojů krytí z příjmu za výherní hrací
automaty pak bylo uhrazeno 156 000,- KČ, tzn. o tuto částku jsme navýšili nespecifickou rezervu roku 2019. MČ na
akce kulturního rázu uhradila z vlästních prostředků po odečtení příjmu ze vstupného a záměnu zdrojů krytí
183.961,67 Kč. příjem ze vstupného na tyto akce byl ve výši 166.200,- KČ.

Platby za produkci, zajištění, organizaci a prezentaci těchto akci, včetně největší akce Zažít Ďáblice jinak byly za rok
2019 ve výši 574.100,- kč.

výdaje sportovní komise dosáhly výše 50.000,- KČ (100%) a podstatnou část tvořily prostředky na akci Dětský den
(29.200,- KČ fuma Spolek FiŠtrón) ve spojení se 100. výročím existence SK Ďáblice a výdaje spojené se
společenským plesem. (20.800 KČ - hudba firma Horváth Emil).

V rámci neinvestičních transferů byly poskytnuty dary a dotace ve výši 302.000,- KČ (97,70%). Veřejnoprávní
smlouva byla podepsána se TTC Praha - klub stolních tenistů (30.000,- KČ), se spolkem S-O-K (10.000,- KČ) a
Českým klubem seniorů (49.000,- KČ). Všechny veřejnoprávní smlouvy byly k 31.12.2019 vyúčtovány Městské části
bez výhrad. Finanční dary byly poskytnuty Českému svazu ochranářů přírody (20.000,- KČ), Sk Ďáblice u příležitosti
100.výročí získal dar ve výši 100.000,- KČ + 20.000,- kč, Český svaz chovatelů u svého výročí existence získal dar ve
výši (50.000,- KČ), divadelní ochotníci získali (3.000,-KČ), nezisková organizace Platforma pro kvalitní dopravní
infřastrukturu pak dar ve výši 20.000,- KČ. Záměnou zdrojů krytí byly použily prostředky z dotace MHMP z příjmů
z výherních hracích přístrojů ve výši 223.500,- KČ a prostředky MČ původně určeny na tyto dary navýšily
nespecifikovanou rezervu MČ 2019.

Kapitola 7 - bezpečnost
V rámci neinvestičních transferů byl v rozpočtu upraven příspěvek na provoz sdružení dobrovolných hasičů na výši
825.200,- Kč z části jako účelová dotace od Magistrátu hl. městě Prahy ve výši 413.800,- Kč, z části jako příspěvek na
provoz SDH od městské části ve výši 430.900,- Kč, který byl ponížen o 19.500,- převodem na investiční výdaje a
v neposlední řadě příspčvek od obce Hovorčovice ve výši 40.000,- KČ. Vyčerpáno z příspěvku na běžné výdaje bylo
celkem 800399,43 KČ (96,99%). Byla zcela vyčerpána dotace MHMP z roku 2019 ve výši 413.800,- KČ na vybavení
a opravy zařízení.
l. Dotaci MHMP ve výši 370.000,- KČ (UŽ BI) využila JSDH následovně:
62.000,- KČ na nákup ochranných pomůcek od firmy PROBO-NB s.r.o. (46.814,- Kč - zásahové komplety) a od
fimíy DufTek s.r.o.,(l5.186,-Kč na nákup zásahových přileb)
19.000,- KČ na nákup drobného hmotného majetku od finny Duffek s.r.O.,(16.713,- Kč zásahová obuv, svítilna) a od
firmy Bexamed s.r.o. (2.287,- KČ - pulsoxymetr PC 60 C)
19.000,- KČ na nákup materiálu od firmy REA AMOS, spoL s.r.o. (8.828,- KČ) a BAMA Trade s.r.o. (10.172,- KČ)
270.000,- KČ na opravy vozidel Tatra (dle usn.č. 208/19/RMČ) firmou Servis spol. s.r.o. ve výši 81.454,78 Kč,
vozidla Liaz XCAS25 firmou ANZA s.r.o. ve výši lOt .820,- KČ, přezutí pneumatik u vozidla TATRA provedla firma
SALLY TRUCK s.r.o. za 86.725,22 Kč.
2. Dotaci MHMP ve výši 43.800,- KČ (UŽ 14004) využila JSDH následovně:
43.832,- KČ na nákup ochranných pomůcek od firmy Duffek s.r.o. (vyváděcí masky)

Příspěvek po'kytnutý MČ Praha- Ďáblice včetně příspěvku od obce Hovorčovice v celkové výši 386.567,43 KČ
využila JSDH takto: energie, plyn, vodné (61.285,- KČ), telefonní služby včetně zajištění svolávacího systému Fireport
(25.046,56 kč), pojištění členů a vozidel (9.422,- KČ), materiál (59.856,12 KČ), služby (29.858,- KČ - periodické
revize, deratizace), pohonné hmoty (49.449,77 KČ), drobný hmotný majetek (102.056,- Kč - doplatek k dotaci na
ostatní drobný hinotný majetek ňrtny Dufkk s.r.o., 83.220,- Kč - přilby, detektor plynll proudnice, bederní pás,
zásahová obuv, vývody pro plicní automatiku, od firmy Bexamed 8.r.o. - 9.547,- KČ - resuscitační figurína a od
finny SINGING ROCK s.r.o. - lezecké vybavení v hodnotě 9.289,- KČ.), ochranné pomůcky (2.394 KČ), léky (987,-
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KČ), oděvy (8.615,- KČ - tirma Požární bezpečnost s.r.o. - stejnokroje), pohoštěni (2.992,20 KČ), příspěvek mladým
hasičům (30.000,- KČ), opravy (4.155,78 KČ), nájemné nářadí (450,- KČ).

Kapitola 8 - hospodářství
výdaje nebyly v roce 2019 čerpány.

Kapitola 9- vnitřní správa a samospráva

l. Celkové výdaje na samosprávu Čerpány z 92,55% v částce 2.736.667,25 KČ. Na mzdové prostředky, včetně odměn
mstupitelům, dohod o pracovních činnostech a uhrazené pojistné zainěstnavatelan připadla částka 2.616.1 14,- KČ. Na
nákup telekomunikačních služeb 15.581,25 Kč (77,91%), cestovné (32.881,- KČ), občerstvení (17.591,- KČ). Da'y
obyvatelstvu byly vyčerpány z 60,56%, a to ve výši 54.500,- KČ oproti upravenému rozpoČtu, zejména pro jednotlivce
(dary členům komisí a výborů) za významnou práci pro MČ. Ostatním občanům, kteří věnovali svůj čas městské části,
byly poskytnuty dary a naúčtovány na vnitřní správu, kde jsou i rozpočtovány.
Od roku 2015 na základě připomínky auditorské skupiny MHMP, nerozlišuje MČ položky materiál, služby, právní a
poradenské služby, služby pošt na samosprávu (zastupitele) a vnitřní správu (úřad). Dle rozpočtové skladby se výdaji
na samosprávu rozumí pouze výdaje určené samotným zastupitelům, tzn., že se nerozlišují podle toho, kdo je
objednává. Proto rozbor ostatních služeb, právních, poradenských, službách IT bude v odstavci vnitřní správy.

2. výdaje na volb¥ do Evropského Parlamentu 2019 byly vyčerpány z 98,20% ve výši 70.409,- KČ. Ze státního
rozpočtu získala MC dotaci na volby do EP ve výši 71.680,- Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 20!9 bude MČ
vracet zpět do státního rozpočtu částku 1.27 l,- KČ.

2. Celkové výdaje na vnitřní správu dosáhly 7.975.221,57 Kč (80,75%). Tvořeny jsou mzdovými prostředky, včetně
dohod o pracovních činnostech, uhrazeného pojistného a mzdových náhrad na základě rozsudku soudu ve výši
5.185.557,- KČ KČ. Nákup tnateriálu byl vyčerpán z 81,50%, celková výše byla 358.13 1,1 l KČ, převážnou část dělají
výdaje na tonery (88.147,29 KČ), kancelářský papír, hygienické potřeby, drogerie, čisticí prostředky a potřeby
kancelářské (123.334,86 KČ), odborné publikace a zákony (9.418,- Kč), drobný hmotný majetek 137.230,96 Kč (3x
mobilní telefon - 19,41 l,- KČ od Alzy.cz, ekktrocentrála - 13.910,- KČ, laminovačka- 2.33 l,- Kč od Parmer Czech
s.r.o., od firmy ICS Identifikační systémy á.8.. - 10.301,94 KČ za tiskárnu ZZD420 pro tisk štítků potřebných pro
identifikaci majetku (automatizace fýzických inventur), od firmy GORDIC bylo zajištěno 2x snímací zařízení pro
čtení štítků u automatizace inventur v celkové hodnotě 54.456,05 KČ, do sálu byly zakoupeny bezdrátové sady
mikrofonní spolu se stojany od firmy Tinkl Pavel v hodnotě 30.800,74 KČ, hotovostně byly zakoupeny 3x lampičky
na pracovní stoly ve výši 2.805,- KČ, regál do technické místnosti za 1.324,- KČ a harddisk za 1.891,23 kč. výdaje na
Ukup energií byly vyčerpány z 43,0% ve výši 156.012,40 KČ. Proběhlo první vyúčtování nového objektu-
Multifunkčního domu, na jehož základě se bude v budoucnu rozpočtovat výdej na energie. Nákup všech služeb byl ve
výši 1.671.416,- KČ (právní, poradenské a konzultační služby - 473.266,- KČ, školení celkem za 71.136,- KČ,
zpracování dal IT služby - 231.103,42 kč přesný rozklad viz niže, ostatní služby - 848.075,30 Kč, přesný rozklad
druhů služeb viz níže, telekomunikační služby (93.027,25 KČ), pošta (23.698,- kč), pojištění (80.801,50 KČ), nájemné
(4.799,37 KČ). Ostatní sluŽby (opravy - 5.937,- Kč, programové vybavení zahrnující nový Sw pro automatizaci
inventur - 96.240,22 KČ, cestovné (26.093,- KČ), daně a poplatky 3.000,- KČ, pohoštění, výdaje na péči o nalezená
zvířat& příspěvky a náhrady, aj. tvořily výdaj" vc výši 39.264,- KČ. Dary obyvatelswu byly ve výši 108.968,- KČ a
věcné da'y ve výši 2.889,- KČ, ostatní neinvestiční transfery (čerpání sociálního fondu) byly ve výši 137.223,- KČ,
ostatní neinvestiční půjčky ve výši 30.000,- kč.

Ve srovnání s přédchozími lety se výdaje na vnitřní správu pohybují na stejné úrovni, mírný nárůst je u ostatních
služeb, kdy díky novým budovám přibylo větší množství zákonem povinných revizí a protipožámich opatřeních.

V oblasti právních služeb (položka 5166.) v celkové výši 473.266,- KČ městská část v roce 2019 využívala pro soudní
spory s firmou A.S.A. advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák4 s.r.o. (49.912,50 KČ). Pro pracovněprávní otázky a
obecné konzultace ohledně smluv, judikatury k nemovitým věcem, darovacích smluv, přechodu vlastnictví,
připomínek k územnímu plánu, revize sinluv, soudní spor využívala MČ advokátní kancelář Dohnal&Bernard
(141.933,- KČ plus 33.759,- KČ právních služeb pro investiční akce), pro zpracování znaleckého posudku na cenu
pozemku Č. 967-20-2018 fimu Ing. Marii RozkoŠnou (3.250,- KČ), pro přestupková řízení a konzultaČní služby
JUDr. Jana Jiříčka (87.422,50 KČ), pro posouzení oznámení EIA pro záměr ,,Skládka odpadu Ďáblice" RNDr. Alici
Dvorskou Ph.D. (6.500,- KČ) a Mgr. Ing. Pavla Votánka (45.738,- KČ), pro znalecký posudek týkající se skládky
RNDr. Miloše Mikoladnu (12.100,- KČ) a odborné vyjádření pro stupeň ELA u akce skládka Ing. Martina Jakoubka
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(101.000,- KČ). Geologická služba s.r.o. zajistila geologický průzkum ropného znečištění zemin na lokalitě Květnová
553/52 v hodnotě 25.41 O,- kč (pojistné plnění této události bylo pojišťovnou zamítnuto).

V oblasti ostatních služeb (položka 5169) vnitřní správy výdaje činily 848.075,30 KČ a obsahovaly prostředky na
nákup stravenek pro zaměstnance dle KS (211.413,90 KČ), opravy a servisy služebního vozidla firmou Autobranka
(10.988,- KČ), pravidelná elektro revize Zapletálová LenK (6340,40KČ), deratizační práce od firmy Libor Novák
(5.820,- KČ), služby spojené s tvorbou web stránek Ďáblice - p. Macháňová (52.000,- KČ), televizní a rozhlasové
poplatky dle zákona (2.700,- KČ), školení řidičů (3.879,- KČ), podpisové certifikáty (5.311,98 KČ), přístup do
internetového portálu (1.500,- KČ) - Acha obec účtuje, tisk a úprava Ďáblického Zpravodaje (270.381,-KČ),
parkovné 1350,- Kč (parkovací karta), dálkový přístup do katastru (1.500,- KČ), radiové kmitočty (1.938,- KČ), služba
požámí ochrany 102.230,32 KČ byla poskytnuta od firmy M connections s.r.o., žádosti o granty - 36.300,- KČ firma
FAir Care &ř.0., pravidelné revize EPS, EZS 33.224,30 KČ, pověřenec pro GDPR firmou SMS - sluŽby s.r.o. (7.260,-
KČ), BOZP a PO Školení (15.609,- KČ), ostatní - tisk plakátů, vizitek, cyklus fotografií, zdravotní prohlídky,
energetická náročnost budov, správní poplatky, montáž dveří, videozáznamy, revize světel, poplatky, požární
dokumentace (82.208,40 KČ).

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 2019 dosáhla 231.103,42 KČ a obsahuje aktualizace katastrálního
systému Geosense od firmy Cjeerio dle smlouvy (38.1 15,- KČ), roční servis mzdového programu Datacentrum
(12.705,- KČ), služby spojené s účetním systémem Ginis od firmy Gordie a.s. (15.875,20 KČ), servis systému
evidence ob¥vatel od firmy Triada (14.245,- KČ), platby ostatní spojené s doménou (1.452,- KČ), servis webových
stránek ÚMC, služby externího IT pracovníka Ing. Zahálky (146.232,22 KČ), ostatní iT služby (2.479,- KČ).

Celkem samospráva, vnitřní správa a volební výdaje za rok 2019 činily 10.782.297,82 a opruti upravenému rozpočtu
bylo Čerpáno z 83,55%.

Kqpúálové Yýdčlje zahrnu/F

Čerpání celkových kapitálových výdajů V roce 2019 bylo oproti schválenému rozpočtu na 128,84%, oproti
upravenému rozpočtu pak na 16,91%. Celková suma profinancovaná na investiční akce v roce 2019 byla 9.819.467,27
KČ. Rozpočet se upravoval na základě nově získaných investičních dotací - 18.mit. KČ na Stavební a venkovní úpravy
ZŠ (IV. Etapa), 3.mil. KČ na Výměnu kotlů a stavební práce v MŠ, 506 tis. KČ na rekonstrukci a nákup techniky pro
JSDH, 1.094.000,- KČ na nákup investičního zařízení pro JSDH, 1.500.000,- KČ na rekonstrukci služebny místní
policie a 270 000,- KČ z pmgramu OPPPR pk) výstavbu odborné učebny ZŠ. Další rozpočtové úpravy byly na základě
odsouhlasení možnosti Čerpání nevyužitých dotací z minulých let usnesením ZHMP z 3/2019 č. 5/12 v celkové
hodnotě 25.669.800,- KČ (investice na akci Rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně + 3.771.900,- KČ,
rekonstrukci starého obecního domu + 8.978.800,- kč, pro výstavbu Akcíz 11.- +11.969.100,- Kč, na odhlučnění SK
+950.000,- KČ).

Kapitola 1 - Rozvoj obce

výdaje Čerpány z 68,70% proti upravenému rozpočtu, celkem bylo uhrazeno 1.718.823,23 KČ. V roce 2019 byl
původně schválený rozpočet ve výši 500 000,- Kč na nákup investičního zařízení navýšen rozpočtovým opatřením o 2
mil. KČ a rozdělen na 1.000.000,- KČ pro investiční stavební práce, na 1.328.000,- KČ pro nákup investičního zařízení
do MultifunkČního sálu, (které se nepodařilo zrealizovat ke konci roku 2018), na 172.000,- KČ pro nákup dekoračního
zařízeni venkovního (Betlém). Dák pak bylo rozpočtovým opatřením navýšen rozpočet o 2 000,- KČ pro nákup
pozemku.
V roce 2019 se jednalo v kapitole Rozvoj obce zejména o čerpání investičních výdajů na rozdíl od běžných a Čerpání
se týkalo těchto akcí:

l. Multifúrlkční dm veřejných Slllžeb a úřad M¢

Historie: Akce Obecní dům - multifůnkční dům veřejných služeb a úřad MČ byla zahájena v roce 2012. Za roky
2012-2014 bylo vynaloženo 1.555.950,- KČ z velké části na studie stavby, soutěž o podobě, dokumentaci, projektu,
obstarání stavebního povolení. V roce 2015 byl schválen rozpočet ve výši 700.000,- KČ na doplatek plynoucí ze
smlouvy (interní číslo 024/2013) s firmou A. L. T. architekti v.o.s. Rozpočtovaná částka se v průběhu roku navýšila o
308.000,- KČ na nutné úpravy p'ojektu v oblasti audio-videa a pro přípravu dokumentace pro výběr zhotovitele.
V roce 2015 byla uhrazena celkově částka 983.779,- KČ, Čímž byla uhrazena celá smlouva výše uvedené finny plus
jednotlivé objednávky a technická pomoc.
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Z této částky bylo vyplaceno firmě A. L. T. architekti v.o.s. na základě smlouvy z roku 2013 č. 024 částka 496.!00,-
Kč včetně DPH, na základě objednávek pak 116 765,- KČ za začleněni provozu České pošty a ordinace lékařů do
dokumentace pro stavební povoleni, správní poplatky Praze g ve výši 10.000,- KČ, firmě p. Polydorové za vyjádření
DOSS pro stavební řízení celkem 36,300,-KČ dle obj. 24/14, za pořizování podkladů pro veřejnoprávní jednání dle
obj. 42/15 firmě Tomáše Baleje celkem 40.000,- KČ, za právní rešerše a konzultace zadávacího řízení celkem 2.904,-
KČ advokátní ľimě Dohnal&Bemard , za zpracováni podkladů pro výběr zhotovitele stavby - sestavení tendrové
dokumentace dle obj. 52/1 5 částka 257.830,-KČ a za vícepráce na dokumentaci pro provedení stavby audiosystému
pro víceúčelový' sál dle obj. 72/1 5 21.780,- KČ firmě A. L. T. architekti v.o.s., za technickou pomoc a zpracování
připomínek panu ing. Dytrychovi částka 2.!00,- KČ.
V roce 2016 bylo na akci vyčlenčno ve schváleném rozpočtu 300.000,- KČ, posléze rozpočtovým opatřenítn byly
"apojcny prostřdky vdlejší hospodářské činnosti ve výši 15.000.000,- KČ a dalším rozpočtovým opatřením byly
navýšeny rozpočtované prostředky o 600.000,- KČ, která MČ získala ze sankce z výběrového řízení. Celkem upravený
rozp&et na akci Obecní dům Ďáblice byl ve výši 15.900.000,-KČ a skutečně profinancováno bylo 376.915,40 KČ.
Na základě obj. 85/16 s firmou Eurotender, s.r.o. vyhlásila veřejná zakázkm jejíž administraci měla uvedená firma na

starosti. Celkem za administraci veřejné zakázky bylo firmě Eurotender, s.r.o. vyplaceno 82.280,- KČ. Firma A.LT
Architekti, v.o.s., uspořádala osobní prezentaci na zmč týkající se vizualizace exteriéru a interiéru, za služby bylo
uhrazeno 59.895,- KČ. Za spolupráci při výběru zhotovitele dle smlouvy 071/2016 byla uhrazena první dílčí faktura ve
výši 44.818,40 KČ. Smlouva byla uzavřena s firmou A.LT Architekti, v.o.s., pod interním číslem 071/2016 na
celkovou Částku 627.477,60 (autorský dozor, spolupráce při výběru zhotovitele). Za zpracování kontrolního rozpočtu
pro výběr zhotovitele d le obj. 83/16 bylo zaplaceno firmě Alterinvesta 36.300,- KČ, právní pomoc poskytla advokátní
kancelář Dohnal&Bemard, za kterou MČ uhradila 58.806,- KČ, menší konzultaci poskytla AK Kruták&Partners za
cenu 5.324,- Kč. Archeologický průzkum byl dojednán smlouvou č. 58,'16 s firmou ZIP o.p.s. za částku 89.492,- KČ,
která byla v roce 2016 zároveň uhrazena. Na konci roku 2016 byla výběrovým řízením vybrána firma Trepan, s.r.o.,
která ale od stnlouvy odstoupila. Byla uložena sankce za odstoupení od smlouvy při výběrovém řízení u veřejné
zakázky na zhotovitele stavby Multifúnkčního obecního domu ve výši 600.000,- KČ a o tuto částku byly navýšeny
rozpočtové prostředky na samotnou stavbu. Dle usnesením č. 110/16/ZMČ k veřejné zakázce pak býa vybrána firma
První KEY - STAV, a.s., se kterou byla podepsána SOD Č. 104/2016 na výstavbu Obecního domu Dáblice v celkové
hodnotě 35.989.950,- K,Č bez DPH. (DPH ve výši 7.557.889,50 Kč bude odvádět zadavatel v rámci přenesené daňové
povinnosti). Vzhledem k uzavření smlouvy 22.1 1.2016, první fákturace byla až v roce 2017.
Rok 2017: na akci vyčleněno v rozpočtu 45.®0.000,- KČ, z kterých po obdrženi investiční dotace z MHMP ve výši
31.200.0®,- KČ bylo 31.200.000,- KČ převedeno do nespecifické rezervy roku 2018 a 730.000,- KČ do služeb na
zahradnické neinvestiční práce. Celkem upravený investiční rozpočet na akci byl pro rok 2017 44.270.000,- KČ a
skutečně profinancováno 33A04.136,- KČ na investiční výdaje. Finna První Key-Stav a.s., vyfakturovala stavební
práce celkem za 32.805.171,52 KČ, äňjž MČ vyčerpala dotaci z MHMP již v roce 2017. Smlouva byla v roce 2017
navýšena o čtyři dodatky v celkové hodnotě o 3.352.593,08 KČ včetně DPH a ke konci roku byla celková smlouva ve
výši 46.900.433,08 KČ vČetně DPH. Za autorský dozor dle smlouvy č. 071,'2016 bylo v tomto roce uhrazeno 387.321,-
KČ firma A.LT Architekti, v.o.s., za technický dozor dle smlouvy č. 067/2016 firmě Reinvest s.r.o. bylo vydáno
420.883,- KČ, za organizační a technický dozor tněstské části bylo uhrazeno Ing. Janu HrdliČkovi dle smi. č. 022/2017
194.800,- kč. Objednávkou 252/17 bylo zajištěn dodatek projektu - společenský sál a společné prostory firmou A.LT
Architekti, v.o.s. a uhrazena první část ve výši 72.600,- KČ (celková částka 408.375,- KČ včetně DPH). Archeologické
práce firmou Archeo Pro o.p.s. dle obj. 9/17 byly uskutečněny za částku 117.515,20 KČ, studie úprav fasády byla za
2 1.000,- KČ realizována firmou Studio Gens na základě obj. č. 49/17. Ing. Jan Pumpr zrealizoval dodatky k smlouvě
s firmou První Key-Stav a.s., dle smlouvy Č. 047/2017 za 90.000,- KČ. Firma Arbor Services zajistila dle obj. č. 69/17
redukční řezy a instalaci bezpečnostní vazby v lokalitě výstavby celkem za částku 20.5 10,- KČ. Část prostředků
vydaná na investiční akci byla přeúčtována do služeb - jednalo se o zahradnické práce na střeše budovy v hodnotě
725.664,- KČ a byly provedeny firmou První Key-stav a.s. Výstavba probíhala v roce 2017 víceméně dle časového
harmonogramu a v závislosti na povětrnostních podmínkách.
V roce 2018 bylo v rozpočtu na dokončení této akce vyčleněno 25.000.000,- KČ. Tato částka byly rozpočtovým
opatřením rozdělena na položku stavebních prací ve výši 21.500.000,- KČ (položka 6121) a na položku investičního
zařízení ve výši 3.100.000,- KČ. Za rok 2018 bylo ze stavebních prací vyčerpáno 18.267.402,37 KČ a ze zařízení
1.879318,78 Kč.
Celková stavba byla zařazena do užívání v hodnotě 57.295.012,15 KČ, pořízené zařízení bylo zařazeno zatím
v hodnotě 1.879318,78 Kč. Drobný hmotný majetek byl zařazen do konce roku 2018 ve výši 2.707.759,67 KČ. Řada
doplňujících nákupů drobného hmotného majetku a investičního zařízení ještě bude probíhat v roce 2019 (týká se
hlavně vybavení multifůnkčního sálu). Na tuto akci byla použita invesriční dotace MHMP ve výši 3 1.200.000,- Kč,
kterou městská část obdržela v roce 2017 a celou ji v témže roce využila. Z prostředků MČ tak šlo na akci
30.859.969,42 KČ (včetně služeb, drobného hmotného majetku).
Firma První Key-Stav a.s., vyfakturovala stavební práce v roce 2018 celkem za 17.844.004,3 l Kč. Celkem za roky
2017-2018 uhradila MČ této firmě na základě smlouvy č. !04/2016 + dodatky č. 1-9 částku ve výši 50.627.775,16 KČ.
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Z této sumy byla uhrazena částka 106.274,56 Kč nájemcem (lékařská ordinace), přeúčtováno na drobný hmotný
majetek bylo 791 437,- KČ, na samostatné investiční celky- zařízení částka 1.227.833,- KČ a na služby 725.664,- KČ
(jednalo se zejména o zahradnické práce na střeše budovy a mezi jednotlivými bloky budovy).
Firma A.LT Architekti v.0.& zajišťující projektovou dokumentaci a autorský dozor obdržela od MČ v roce 2018
celkem 917.325,20 KČ na základě smlouvy č, 024/2013 a 07 1/2016 pIus jednotlivé objednávky. Celkově za celou akci
v průběhu let bylo této firmě vyplaceno na základě všech smluvních vztahů celkem 3255.498,60 KČ.
Technický dozor zajišťovala firma Reinvest spol. s.r.o. na základě 67/2016 a obj. 14l/l8. V roce 2018 bylo z celkové
sumy 653.401,- KČ uhrazeno 232.518,- KČ. Za technickou kontrolu MČ bylo vyplaceno v rámci smlouvy Č. 022/2017
a dodatku Č. l celkem za roky 2017-2018 550.000,- KČ, z toho v roce 2018 355.200,- Kč. O veřejné zakázky se
v roce 2018 postarala firma Porsis s.r.o. v hodnotě 36.300,- Kč a firma Advez Ing. Jana Pumpra v hodnotě
255.000,- KČ (celkem u firmy Advez za roky 2017-2018 činily výdaje 345.000,- kč). Za napčťové hladiny firmě
PREdistibuce bylo uhrazeno v roce 2018 celkem 218,000,- KČ, za právni služby ňrmám Ak Dohnal&Bernard,
Judr. Balcar, Kruták Partners bylo vynaloženo celkem 106.238,- KČ, z toho v roce 2018 23.595,- KČ. Ostatní
fakturace menším firmám v roce 2018: Ing. Evžen Hofmann - 2 1.538,- KČ, Steirostav Morava s.r.o. - 90,266,- KČ,
MČ Praha 8 - 500,- KČ, botra Pro s.r.o. - 320.740,75 KČ, Stolařství Aleš - 20.328,- KČ, Spyron s.r.o. - 585.479,-
KČ, První Key stav - 220.220,- KČ, MgA. Zachovalová - 69.000,- KČ, M- connections s.r.o. - 65.000,- KČ,
RCOM. Cz - 1.671,- Kč.
V roce 2016 bylo také na akci převedena Část rozpracované investice z let 2003-2009 (chráněné byty) v podobě
zhotovení kanalizačních a vodovodních přípojek v hodnotě 1.844.488,- KČ.
Celková stavba bez zařízení byla zařazena v roce 2018 v hodnotě 57.295.012,15 KČ, z toho 31.200.000,- Kč IMo
z hrazeno z investiční dotace MHMP.

Rok 2019
V roce 2019 byla uhrazena částka 995.471,67 kč týkající se daně z přenesené působnosti a faktury z 12/2018 na
stavební práce. Bylo zakoupeno investiční zař&ní v hodnotě 609.351,56 KČ, které bylo také hned zavedeno do
majetku MČ. Nákup se týkal zejména dekorativních závěsů do nového sálu pořízené firmou Divadelní služby Plzeň,
s.r.o. v hodnotě 2 10.335,52 KČ, dekorativních hodin na fasádu multifunkčního domu od firmy Elektročas s.r.o. za
cenu 59.774,- KČ, pořízení 2x myčky sk|& lednice a chladící vitriny od firmy výroba nerezového zařízení s.r.o.
v celkové hodnotě včetně montáže za 89.5 16,19 KČ, dodáni divadelního osvětlení od firmy AudioMaster Cz ms.
včetně montáže (od ňrmy Start Prodnction, s.r.o.) v celkové hodnotě 84.269,24 Kč a výroby včetně montáže boxu
na uložení skútru, elektrocentrály a ostatního zařízení m firmy FrantiŠek Křízenecký v hodnotě 165.456,61 KČ.

2. Nákup zůizeni Betlcm - truhlářskou přípravLL návrh a realizaci celého projektu měla na starosti MgA. Barbora
Skládková s manželem. Na základě obj. č. 335/19 a 356/19 se povedla zrealizovat vánoČní dřevěná dekorace, která
ozdobila prostory nového MultiHnkčnibo domu zejména o vánočním čase. Vyčerpáno z rozpočtu na tento projekt
bylo celkem l 12.000,- KČ.

3. Nákup pozemku - na základě kupní smlouvy č. l 15/2018 z 3.9.201 8 byl zakoupen pozemek č. 1729/265 od firmy
Ekospol v hodnotě 1.000,- KČ a dle smlouvy 55/2019 pak pozemek v hodnotě 1.000,- KČ od firmy Areál Ďáblice

s,r.o,

Kapitola 2 - Městská infrastruktura
Pro rok 2019 bylo schváleným rozpočtem rozpočtována úprava kontejnerových stání v hodnotě 380.000,-KČ. výdaje
na tento projekt nebyly v roce 2019 čerpány z důvodu nutnosti získání stavebního povolení na původní projekt. v roce
2020 se úpravy kontejnerových stání budou řeŠit jiným způsobem.

Kapitola 3 - Doprava

V rámci této kapitoly se jedná zejména o čerpání investičního vztahu z roku 2016 na akci Etimlpo"é čem ke

Historie: Schválený 'ozpočet pro rok 2016 obsahoval částku 250.000,- KČ na realizaci bezpečnostních prahů v ulici
Květnová a Šenovská a 150.000,- KČ na přístupovou cestu ke hvězdárně. Na podzim roku 2016 obdržela MČ na
základě usn.19/68 ZMHP celkem 6.000.000,- KČ na rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně. výdaje tak byly
navýšeny a upravený rozpočet byl v rozděleni 4.250.®0,- KČ u přístupových cest - silnic a 2.150.000,- KČ přístupové
cesty - chodníky. Uhrazeno bylo za rok 2016 2 13.800,86 KČ.
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Realizace bezpečnostních prahů byla připravena již od roku 2014 včetně dokumentace a výběrového řízení. Původní
plán z roku 2015 v hodnotč 470.000,- KČ 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. Dytucha na této akci uhradila MČ 3.150,- KČ, za správní poplatky 5.000,-
KČ. V roce 2015 za úpravy p'ojektu uhradila MC timě Pro - Consult dle objednávek 225-226/16 Částku 16.940,- KČ a
s výstavbou se započalo v roce 20!6 a hrazena byla z dotace MHMP. Dle obj. č. 198/16 s firmou Čeřovský Martin
byly zhotoveny a nainstalovány dva zpomalovací prahy v obou směrech v ulici Kvčtnová a Šenovská a úhrada byla ve
výši 184.120,86 KČ, uhrazeno bylo povolení DIO 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.Rozpočer 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 akci 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 1.173.154,- 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 firmou Stavební spoleČnost
Šlehofer s.r.o., na částku 1.067.659,71 Kč včetně DPH, u které byl následně podepsán dodatek č. l (Č.180/2017) na
částku 26.824,09 KČ. Celková částka na realizaci rekonstmkce chodníku K Ovčínu vyšla v hodnotě 1.094.483,80 KČ.
výběrové řízení zorganizoval Ing. Jan Pumpr dle smi. 062/2017 (12.000,- Kč), technický dozor provedl Ing. Jan
Hrdlička dle sm1.179/2017 (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
zřízeni osvětlení v části MČ (okolí ulice Buližnikova). V roce 2017 probíhala řada právnických kroků k odkupu
pozemků od tímy Ekospol, aby MČ mohla zrealizovat osvětlení. Za právni služby uhradila MČ Advokátní kanceláři
Dohnal&Bernard částku 21.418,- KČ dle smi. č. 081/201 l a technickou spolupráci zajistil Ing. Josef Dytrych dle
smi. 62/2014 v částce 2.100,- KČ. Celkem za rok 2017 uhrazeno na akci 23.5 18,- KČ. V roce 2018 se plánuje samotná
realizace osvětlení a dokončeni další části - přechodu v ulici Ďáblická a dokončení rekonstrukce další části chodníku
od hvězdárny k sídlišti Ďáblická. Dotace z MHMP by tak měla být v roce 2018 vyčerpána. výdaje na kapitolu 3
Čerpány z 20.68%.
V roce 2018: MČ rozpočtovala své prostředky na dokončení osvětlení v ulici BuliZnikova a na přechod Ďáblická 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,-
KČ. 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 osvčtlení Buližrúkova a přechod Ďáblická byly ve výši 157.970,- KČ. V roce 2018 byla podepsána smlouva na
základě výběrového řízení u veřejné zakázky osvětleni Buližníkova s firinou Eltodo osvětlení č. l l 1/201 8 v hodnotě
].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 řízeni) zažádala o možnost jejího čerpání i
v roce 2019. (žádosti bylo vyhověno). Akce je 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 podnikla firma 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 ] 14 950,- KČ.
Na akci Ďáblická přechod byla využita firma Reinvest spoL s.r.o. pro zpracování projetku - 30 250,- KČ, MČ Praha
8 byl odveden správni poplatek ve výši 5,000,- Kč, zadávací řízeni provedeno ňrmou PORSIS s.r.o. v hodnotě
16.335,- KČ, Tato akce zřejmč nebude pokračovat z technických důvodů dané stavebním úřadem Prahy 8.
Osvětlení v ulic-i Buližnjkova a okolí měla na starosti z hlediska technické pomoci firma Ing. Josefa Dytrycha, které
bylo uhrazeno v roce 2018 cclkem 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 správni
poplatek ve výši 1.000,- kč a technický dozor zajistila firma Sinreco spol. s.r.o. ve výši 38 720, -KČ.

Rok 2019
V roce 2019 se pokračovalo v akci zejména týkající se osvětlení v lokalitě Buližníkova a okolí. Byla uhrazena
technická pomoc při této akci Ing. Josefu Dytrychovi v hodnotě 4.200,- KČ na základě smlouvy o spolupráci,
konečná faktura firmě Eltodo na základě smlouvy o dílo z 6.8.2018 v hodnotě 1.675.449,49 Kč. Celé dílo bylo
připraveno k převzetí. Ke kolaudaci osvětlení došlo v únoru 2020, kdy také byla celá akce zanesena do majetku MČ a
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je tak připravena k předání na MHMP. V roce 2019 se dále z dotace čerpala částka l 1.192,- KČ pro úhradu Ing.
Mileně Procházkové za inženýrskou činnost a reprodukční práce u stavebních úprav místní komunikace přechod
Ďábiická. 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
vypořádáni za rok 2019 požádala MHMP o další možnost tuto dotaci čerpat v roce 2020 a bylo ji v 3/2020 vyhověno.

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

Kapitola 4 - Školství

výdaje čerpány z 8,44% proti upravenému růzpočtu. V roce 2019 získala MČ investiČní dotace ve výši 2 1.270.000,-
kč týkající se ,,Stavebních a venkovních úprav ZŠ" ve výši 18.000.000,- Kč, ,,Výměny kotlů a stavebních úprav
v MŠ" (3.000.000,- KČ) a dotace z programu OPPPR pro ZŠ na ,,Vybudováni odborné učebný' ve výši 270.000,- Kč.
Vzhledem k termínům, ve kterých MČ dotace obdržela, bylo čerpáni v roce 2019 minimální a procento plnění je tak
ovlivněno výši dotačních vztahů.

l. Stavební a venkovní úpravy ZŠ - IV. etapa
Dotace na tuto akci byla obdržena ve dvou etapách, na základě usnesení č. 5/13 ZHMP ze dne 2 1.3.2019 získala MČ
prostředky ve yýši 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 z důvodu projektováni celkové přístavby v uplynulých letech vybrán Ing. Arch.
Václav Šhrda. Dle objednávky č. 129/19 vypracoval nedříve architektonickou studii včetně vizualizace za 54.450,-
KČ a následně s ním byla na základě usnesení č. 114/19/RMČ sjednána smlouva Č.046/2019 týkající se vyhotovení
projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízeni, včetně získáni stavebního povolení. ČásteČná úhrada
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 vytipováni náhradního prostoru. Projekční
práce na studii byly zahájeny v lednu 2020. Z prostředků dotačního vztahu byla v roce 20 19 uhrazena rekonstrukce a
modernizace termoregulačních ventilů a regulačního šroubení u topných těles ve staré budově ZŠ v celkové hodnotě
593.800,- KČ. Akci uskutečnilo České teplo 8.ř.o. na úkladě usnesení č. 175/19/RMČ ze dne 10.7.2019 v hodnotě
544.500,- Kč a projekt byl v hodnotě 49.300,- KČ.
Celkově ták 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.

2. Reko[lm&sMŠ - YýlněnuQtlů a mvel?ni úpmvy MŠ
Schválený rozpočet na tuto akci byl z prostředků MČ ve výši 330.000,- KČ. Na základě usnesení č. 5/13 ZHMP
z 21.3.2019 byly tyto prostředky převedeny do nespecifické rezervy MČ 2019 a 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 zařízeni v hodnotě 302 300,- Kč a pro stavební práce ve výši 2.697.700,- KČ. Z toto rozpoČtu bylo
vyčerpáno v roce 2019 302348,30 KČ na realizaci výměny a modernizace kotlů v MŠ firmou České teplo a.s. dle
smlouvy č. l 17/2018 a dodatku č. 13 1/2018. Firma PORSIS s.r.o. dle příkazní 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 stavební, 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 předpokládá realizaci sociálního zařízení na první polovinu
roku 2020, u rekonstrukce dopadových ploch a výměny podlahy v jedné třídě MŠ počítá s obdobím letních prázdnin
roku 2020.
Celkově tak dotační vztäh 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. 'l
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3. Program OPPPR - ZŠ výstavb4 ®Nm¢ u&bnv
Příspěvková organizace městské části ZŠ a MŠ U Parkánu 17 si v roce 2018 zažádala v rámci programu Operační
program Praha Pól rúnu o dotaci na zbudování odborné učebny (fýzŘy a chemie). Této žádosti bylo vyhověno a ZŠ
získala dotaci ve výši 2.010.2 12,53 KČ financovanou z prostředků EU. Realizace programu byla na dva ruky a konČí
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.

Kapitola 5 - Sociální oblast
RekQnst'ukc¢ Qrdimce, iékáma, Soc. sjyžby
Dle usnesení ZHMP č. 35/17 byla MČ Praha - Ďáblice poskytnuta investiČní dotace ve výši 9.000.000,- KČ na akci
Rekonstrukce ordina¢% lékárna, soc. sluŽby. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na projektanta celé
rekonstrukce, jejímž výsledkem byla podepsána smlouva na přelomu roku 2018/2019 s Ing. Arch. Magdou Říhovou
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 průvozu 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 umistční požadované
retenční nádrže) a zdržení celkových projekčních prací. MČ předpokládá 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 právni služby
právní kanceláře AK Dobnal&Bernard ve výši 13.794,- KČ.
Celkově tak z této kapitoly bylo za rok 2019 vyčerpáno L277,034,- KČ, což k upravenému rDzpočtu ve výši
] 1.278.800,- KČ je čerpání z l 1,32%.

Kapitola 6 - Kultura a sport
V roce 2019 pokračuje každoroční zapojeni rozpočtových prostředků do vedlejší hospodářské činnosti, kterými se
hradí nájemné u sportovního zařízení Kokořínská 400. Pro rok 2019 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 Odhlučněni sponovrlihQ areálu Sk Ďáblice, na kterou MČ Praha -
Ďáblice získala dle usneseni ZHMP č. 2/43 ze dne 13.12.2018 investiční dotace 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 Ďáblice na stavebně-technické řešení a rozhodla toto řešeni
přepracovat, mimo jiné s ohledem na nové požadavky vlastníků sousedních pozemků. Prujckt řeší nyní problematiku
komplexně, vČetně terénního valu, protihlukové stěny na něm a přilehlého plotu. Ty oddělují bezprostředně obytné
zahrady s domy 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 uníístění i od odboru územního rozvoje MHMP. MČ zajišťuje stanoviska vlastníků
sousedních nemovitosti k přepracovanému projektu. K samotné realizaci by mělo dojít během léta 2020. V rámci
finančního vypořádání za rok 2019 ták MC žádá MHMP o možnost využit nečerpanou dotaci v roce 2020 a žádosti
bylo v 3/2020 vyhověno.
Další položkou v této kapitole byla Modernizace Dzvučeni., SK ĎÁblicé, na kterou MČ vyčlenila ve schváleném
ruzpočtu částku 200 000,- KČ a položka nebyla nakonec čerpána. Tato akce velmi souvisí s výše uvedeným
odhlučněnfm a bude se realizovat v závislosti na budování odhlučnění, tzn., že se s touto položkou počítalo do
rozpočtu roku 2020.
Poslední položkou v této kapitole bylo Lby(jovÁni informačního s|oupu, na jehož realizaci bylo odsouhlaseno
v rozpočtu MČ pro rok 2019 75.000,- KČ. Na samotnou malou stavbu pak bylo využito 50.000,- KČ a zhotovitelem byl
Jiří Jech.

l
l
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Kapitola 7 - BezpeČnost
i. RekQns'mkce hudovY jsDH
V roce 2017 byl rozpočtovým opatřením a dle usnesení č. 31/64 z 30.ll.2017 ZHMP navýšen rozpočet MČ o
investiční účelovou dotaci na rekonstrukci budovy JSDH ve výši 2.710.400,- Kč. Vzhledem k období, ve kterém byla
dotacé schválena nebylo možné zajistit realizaci této akce, a proto MČ požádala v rámci finančního vypořádání
s MHMP o možnost čerpat tyto prosNdky v roce 2018. Žádosti bylo v roce 2018 vyhověno.
V roce 2018 proběhla rekonstrukce této budovy. Rozpočtovým opatřením byla navýšena Částka na celkovou
2 875 400,- KČ a vyčerpáno bylo 2 770 650,91 KČ, z toho 2 710 400,- KČ z prostředků dotace. Část prostředků byla
ještě uhrazena z prostředků MČ v roce 2019 na základě dodatků ke smlouvě č. 122/2018 s firmou B+B, s.r.o. Této
firmě byla v roce 2018 uhrazena částka 2.480.585,9i kč , z toho 60 250,91 KČ z prostředků MČ, převážná část byla
tedy z investiční dotace. Technický dozor zajistila firma SINRECO spol. s.r.o. za částku 36.300,- KČ v roce 2018.
Realizaci veřejné zakázky provedla firma PORSIS s.r.o. za 26.015,- Kč. Projektovou dokumentaci a vyřízení
stavebního povolení zajistila firma ORESTA spol. s.r.o. v hodnotě 187.550,- KČ. Geodetické práce realizovala firma
Petra Syrůčka v částce 35.200,- Kč a správní poplatek ve výši 5.000,- Kč byl odveden MČ Praha 8.
V roce 2019 na základě dodatku ke smlouvě č. 122/2018 bylo uhrazeno firmě B+B, s.r.o. celkem 196.502,79 KČ, za
stavební dozor bylo uhrazeno firmč SINRECO 8pol. s.r.o. 33.396,- Kč, za autorský dozor Ing. Arch. Vítu
Čermákovi částka 14.100,- KČ. Na základě předávacího protokolu byla rekonstrukce zanesena do majetku MČ jako
technické zhodnocení budovy v roce 2019.
2. 2Q!9
Také v roce 2019 získala JSDH na úkladě své žádosti prostředky z MHMP na další technické zhodnocení budovy a to
ve výši 300 000,-KČ. Tyto prostředky MČ navýšila o 1.000,- Kč. V roce 2019 byla v rámci rekonstrukce provedena
rekonstrukce podlahy s pokládkou vinylové podlahy na základě objednávky Č.267/19 firmou Tvrdek Tomáš za
152.880,- KČ odsouhlasené na úkladě výběrového řízení usnesením č. 207/19/RMČ. Dle usnesení č. 210/19/RMČ
pak byla vybrána firma HARICOM, spol. s.r.o. pro modernizaci osvětlení v budově JSDH a dle objednávky č.
270/19 a 361/19 byla modernizace provedena v hodnotě 148.009,98 KČ. Dotace tak byla zcela vyčerpána.
3. Nákup vyNvení JSPH 2QŇ
V rámci dotace MHMP ve výši 206 000,- KČ bylo zakoupeno na základě objednávky č, 281/19 a usnesení č.
209/19/RMČ ponorné turbinové čerpadlo od firmy METAL pIus spol. s.r.o. v hodnotě 54.000,- KČ, dle objednávky
č. 282/19 od fumy Požární bezpečnost s.r.o. přetlakový ventilátor za cenu 73.382,- KČ, a dle objednávky č. 355/19 a
usnesení č. 245/19/RMČ zařízení pro technickou podporu Fireportu v hodnotě 78.953,- KČ od firmy CDC Data s.r.o.
Dotace tak byla zcela vyčerpána.
4. NÁkup investičnihQ vybaveni JSDH 2019
Dle usnesení MHMP č. 8/19 získala MČ pro JSDH v roce 2019 dotaci ve výši 1.094.000,- KČ na nákup investičního
zařízení dle seznamu. K těmto prostředkům MČ převedla část prostředků z běžných výdajů (19,100,- kč) pro zajištění
celkového financováni akce. V rámci dotace bylo zakoupeno dle usnesení č. 2 17/19/RMČ: osvětlovací balÓn od firmy
PROBO-NB s.r.o. ve výši 64 195,- KČ, kalové čerpadlo Naůtilus za částku 54.127,- KČ od firmy Požární bezpečnost
8.r.o., sušící skříň ROS OS v hodnotě 58.100,- KČ od firmy ROS Opočno, přenosný třífázový generátor za 1 ] 1.027,-
KČ od firmy Arte spol. s.r.o., nafůkovací člun za 60.000,- KČ od společnosti MARINE s.r.o., kompresorovou stanici
Perfect za částku 60 l 10,- KČ od firmy Techair, 8poI. s.r.o., přívěs VZ -32 Express ROH za částku 102 238,59 KČ od
společnosti AGADOS, spol. s.r.o., a dle usnesení Č. 218/19/RMČ nákup požární stříkačky Rosenbauer Fox 4 za cenu
452 246,- KČ od ňrmy Požární bezpečnost 8.ř.o. Dotace byla vyčerpána z 86,5 1%. zbývající zařízení - nafúkovací
stan nebylo možno vymbit v roce 2019, proto MČ zažádala o možnost čerpat nevyužitou dotaci ve výši 150.000,- Kč i
v roce 2020 a bylo jí to umožněno.
5. Rekonstrukce služEbnY místní pQlicie
Prostředky ve výši 1.500.000,- KČ určené na akci Rekonstrukce služebny místní policie Ďáblická 339/14 byly
odsouhlaseny usnesením ZHMP č. 1 1/3 dne 14.1 1.2019. 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.
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Celkově kapitola 07 byla čerpána z 51% - niŽŠí procento ovlivňuje pozdní schválení dotace ve výši 1.500.000,- Kč na
rekonstrukci služebny MP. Celkem vyčerpáno 1.713.267,96 KČ.

Kapitola 8 - Hospodářství
Pokračuje každoroČní zapojení rozpočtových prostředků do vedlejší bospodářské činnosti, kterými se hradí nájemné u
půdních vestaveb, které budou splaceny v roce 2022 - 2023. Pro rok 2019 to byla částka 190.124,48 KČ dle
splátkového kalendáře.
Rozpočtovým opatřením pák byly v této kapitole navýšeny dvě akce.
l. yýmvba bytového domu Akcíz Il.
Část z této částky vc výši 12.000.000,- KČ je tvořena investiČní dotací na základě usneseni 38/156 ZHMP z 14.6.2018.
V roce 2018 z této položky bylo 30 855,- KČ, z toho 18.150,- KČ bylo za realizaci výběrového řízeni na projektanta
firmě PORSIS s.r.o., a 12.705,- KČ za právní služby AK Dohnal&Bernard. V roce 2018 byla podepsána smlouva č.
i20/20l8 s firmou MgA. Ing. Arch. Michal FiŠer na částku l 911.800,- kč týkající se zpracováni celkové projektové
dokuméntace. Chybou špatné koordinace veřejných staveb a jejich dokumentací vznikl stav, kdy do územního pIánu
nebylo zaneseno územní rozhodnutí pro stavbu společnosti PREdistribuce ,,Vedeni llOkV TR V7chod - TR Seveŕ',
která si vynucuje větší ochranné pásmo, než se kterým počítd projekt výstavby bytového domu. Toto rozhodnutí není
přeneseno ani do dokumentace Metropolitního plánu. Z tohoto důvodu byla MČ nucena projekt přepracovat a termín
stavby posunout.
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 z roku 2019 na rok 2020 je
skutečnost, že PVS a.s. nečekaně rozhodla místo kladného podmíněného stanoviska vydat zamítavé stanovisko
k výstävbě, a to z důvcdu stále nezrealizované stavby ,,Rekonswukce ČSOV, ulice ChřibskZ Praha 8", Č. 11DO600

(rozšíření přečerpávací stanice tlakové kanalizace a její nová trasa napojení výtlačného kanalizačního řadu), jejíž
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 povokní byl květen 2020 (což se podařilo a MČ očekává stavební povolení
k výstavbě Akcíz ii, v červnu 2020). Vzhledem k těmto okolnostem byla tato akce čerpána pouze z 4,26% což
výrazně ovlivnilo celkové čerpání investičních výdajů mč.
l. Technické zhodnocení Ďáblická 339
Dle usnesení č. 39/19/ZMČ byla podepsána Dohoda o ukončení nájemního vztahu s Českou poštou s.p. a schválení
finanční kompenzace MČ Praha - Ďáblice vůči České poště ve výši 773.190,- Kč za podíl na investičních nákladech
uhrazených Českou poštou při úpravách objektu. MČ uhradila tuto kompenzaci a do majetku MČ zavedla toto
technické zhodnocení budovy dle usnesení.

l

výdaje na tuto kapitolu byly využity z 10,74% v celkové výši 1528.626,48 KČ.

Tabulka č, 5
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PLNĚNÍ ROZPOČTU INVESTIČNÍCH VÝDAJŮ MČ PRAHA - ĎÁBLICE 2019
TEXT SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTEČNOST PROCENTO PLNĚNÍ

ROZPOČET ROZPOČET 2019 SkutjRS Skut./RU
l
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitola l Rozvoj obce
Centrum I. - Zázemí Ďábt.parku
Centrum 1I. - Obecní dům ORG 80546
Centrum II.- Obecní dům ORG 80546
zařízEní

Nákup zařízeni - Betlém, stromová
dekorace
Pozemky
celkem
Kapitola 2 Městská infrastruktura
Konteinerová stání
celkem
Kapitola 3 Doprava
Přístupové cesty - chodníky ORG 80206
celkem
Kapitola 4 Školství a mládež
Přístavba ZŠ - ORG 80954
Rekonstrukce MŠ - výměna kotlů ORG
80955 zah'zenl
Rekonstrukce MŠ - výmčoa kotlů ORG
80955
OPPPR - ZŠ výstavba odborné LlčebnY
celkem
Kapitola 5 Sociální oblast
Rekonstrukce lékárna, ordinace, soc.
služby ORG 80777
celkem
Kapitola 6 Kultura a sport
Modernizace ozvučení SK Ďáblice
Informační sloup
Odhlučnění SK Ďáblice
Sportovní zařízení Kokoř.400
celkem
Kapitola 7 Bezpečnost
Nákup techniky ORG 8]]00-81108
Nákup techniky ORG 80991
Rekonstrukce budovy MP ORG 81129
Rekonstrukce budovy ORG 80153
Rekonstrukce budovy ORG 809100
celkem
Kapitola 8 Hospodářství
Rekonstrukce Ďáblická 339
Obytný dům Akcíz II.
Bytové hospodářství (půdní vestavby
spl.2023)
celkem
Kapitola 9 Vnitřní správa
stroje, přístroje a zařízení
celkem
CELKEM Kapitáiové výdaje

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
0,00 l 000 000,00 995 471,67 0,00% 99,55%

500 000,00 l 328 000,00 609 351,56 0,00% 45,88%

0,00 172 000,00 112 000,00
0,00 2 000,00 2 000,00

500 000,00 2 502 000,00 l 7/8 823,23

0,00% 65,12%
0,00% 100,00%

343,76% 68,70%

380 000,00 380 000,00 0,00 0,00% 0,00%
380 000,00 380 000,00 0,00 0,00% 0,00%

2 200 000,00 3 771 900,00 l 690 841,49 0,00% 44,83%
2 200 000,00 3 77/ 900,00 l 690 841,49 0,00% 44,83%

0,00 18 000 000,00 648 250,00 0,00% 3,60%

330 000,00 302 300,00 302 248,30 0,00% 99,98%

0,00 2 697 700,00 575 275,81
0,00 270 000,00 270 000,00

330 000,00 21 270 000,00 l 795 774,//

0,00% 21,32%
0.00% 100,00%

544, /7% 8,44%

2 300 000,00 ll 278 800,00 l 277 034,00 0,00% 11,32%
2 300 000,00 1/ 278 800,00 l 277 034,00 0,00% //,32%

200 000,00 200 0'00,00 0,00 0,00% 0,00%
75 000,00 75 000,00 50 000,00 66,67% 66,67%

0,00 950 000,00 0,00 0,00% 0,00%
45 100,00 45 l®,® 45 100,00 100,00% 100,00%

320 /00,00 l 270 /00,00 95 /00,00 29,7/% 7,49%

0,00 l //2 /00,00 962 044,/9 0,00% 86,51%
0.00 206 400,00 206 335,00 0,00% 99,97%
0,00 l 500 000,00 0,00 0,00% 0,00%
0,00 301 000,00 300 889,98 0,00% 99,96%
0,00 250 000,00 243 998,79 0,00% 97,60%
0,00 3 369 500,00 l 713 267,96 0,00% 0,00%

0,00 775 000,00 773 190,00 0,00% 99,77%
l 300 000,00 13 269 100,00 565 312,00 0,00% 4,26%

191 000,00 191 000,00 190 124,48
l 49/ 000,00 14 235 100,00 l 528 626,48

99,54% 99,54%
/02,52% /0,74%

/00 /00,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
100 /00,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

7 621200,00 58 077 400,00 9 819 467,27 128,84% 16,91%
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4. FINANCOVÁNÍ
Tabulka č. 6

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31.1Z2019

Název účtu Počáteční 8tav Konečný stav Změna stavu
vKČ

Základni běžný Účet hlavni činnosti
Účet sociálnlho Ondu
Účet fondu rozvoje a rezerv
Depozitní účet
Základní běžný účet vedlejší hospod. činnost
Termlnoväné vklady hlavni činnost
Terminované vklady vedlejší hospod. činnost

43 247 727,13 63 128 497,37 19 880 770,24
404 268,77 445 443,59 41 174,82

54 695 990,48 23 323 012,58 -31 372 977,90
4 340 245,98 3 367 438,90 -972 807,08
8 884 800,67 11 409 952,75 2 525 152,08

0,00 45 000 000,00 45 000 000,00
0,00 0,00 0,00

Všechny účty jsou vedeny u PPF, kromČ termínovaných vkladů.

Zhodnocováni finančních prostředků městské části:
Na základě uzavřené Rámcové smlouvy q platebních a bankovních službách mezi městskou částí a J&T bankou měla
v letech 2013-2017 městská část v této bance vytvořeny terminované vklady. Termínovaný vklad byl uzavřen dle
usneseni Č. 350/13/RMČ v tomto rozsahu: 15.000.000,- KČ s tříměsíční výpovědní lhůtou s možností automatického
dalšího prodloužení při úrokové míře 0,40%. Tento terinínovaný vklad byl po celý rok 2016. K ukonČeni
termínovaného vkladu došlo na základě doporučení banky a rozhodnutím finančního výboru a RMČ pro neúměmé
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. Zhodnocováni finanČních prostředků v podobě termínovaných
vkladů bylo v 20 17 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 mimě navýšily, a tak na základě doporučeni 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 bank4 všechny byly předloženy jak Členům RMČ, tak
ZMČ.

ÚČelové fondy
Stavy v účelových fondech podává tabulka č. 6 vypovídající o stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.
12. 2019.
;Sociální fond - financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů 'ozpočtu roku 2019. 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 prostřednictvůn příjmů a výdajů rozpočtu roku 2019.
Zůstatek fondu se převádí do následujícího roku. V roce 2019 bylo na tento účet převeden zůstatek (úspora příjmů a
výdajů za rok 2018 na běžném účtu) celkem 13.592.927,75 KČ. Zůstatek tohoto účtu je tedy vytvářen ineziročními
přírůstky. Počáteční stav roku 2011 ve výši 14.232.564,92 se do roku 2019 navýšil celkem o 93.522.059,22 KČ.
Úsporami za rok 2010 - 5.868.957,48 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 - 19.129.530,70, za
rok 2017 - 23.881.595,56 KČ a výše jmenovanou úsporou ZXl rok 2018 - 13.592.927,75 Kč, dále pak o úroky ze
zůstatku na účtu celkem za roky 2011-2019 o částku 218.388,44 KČ. Naopak byl ponížen o Částku 4.550.000,- KČ
převodem v roce 2014 na akci Zázemí Ďáblického parku, o 20.000.000,- Kč pro zajištění prostředků na stavbu
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6. Vyúčtování 8 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 2019
účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy a ze státního rozpočtu. O tyto účelové dotace se zvýšil rozpočet
městské části (viz l. Komentář k rozpočtu). Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finanČního vypořádání naší
městské části s rozpočtem h!. m, Prahy za rok 20!9 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. města Prahy
za rok 2019.
Finanční vypořádání vztahů mezi městskou části 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.

V záznamu finančního vypořádání za rok 2019 je i částka 48.792.656,44 KČ, kterou tvoří nevyčerpané prostředky
z investičních dotací z předchozích let na akci »Lékáma, ordinace, sociální sluŽby", z investiční akce ,,Výstavba
bytového domu Akcíz ll.", z investiční akce na »Rekonstrukci přlstupových cest ke hvězdárně", z dotace na
,,Odhlučnění sportovního areálu", z akce ,,Stavební a venkovní úpravy ZŠ", ,,Stavební úpravy a výměna kotlů MŠ",
,,Rekonstrukce služebny MP", ,,Nákup investičního zařízení pro JSDH" a neinvestiční dotace týkající se ,,Výsadby
stromořadí a parků" obdržených od Magistrátu hlavního města Prahy v letech 2016-2019, Zároveň s finančním
vypořádáním byly městskou části zaslány žádosti o možnosti čerpat tyto prostředky i v roce 2020, kterým bylo
v průběhu března 2020 vyhověno.

E

Městská část Praha - Ďáblice

l. odvede při finančním vypořádání celkem
z toho:

48.793.927,44 Kč

a) do státního rozpočtu celkem 1.271,00 KČ
- vratka účelových prostředků poskytnutých během roku
2019 Z MF ČR 1.271,00 Kč
b) do rozpoČtu hL m. Prahy celkem 48.792.656,44 KČ

- Vratka účelových prostředků poskytnutých v průběhu
roku 2019 (poL 4137) 26.655.997,69 Kč

- Vratka účelorých prostředků poskytnutých v průběhu
roku 2018, (popř. předchozích let) ponechaných k využití
v roce 2019 22.136.658,75 kč

2. obdrží při finančním vypořádání celkem
a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem
b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem
dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

2.620,00 Kč
0,00 Kč

2.620,00 Kč
2.620,00 Kč

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 48.793.927,U KČ a obdrží do svého
x)u)očtu 2.620,00 Kč.
Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2019 bude městským částem hl. m. Prahy
sdělena po p'ojednání návrhu finančního vypořádání za rok 2019 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (březen 2019) a po
uzavření finančního vypořádáni hl. m. Prahy se státníni rozpočtem.

V době tvorby tohoto dokumentu (5/2020) byla schválena žádost MČ o moŽnost vyuŽít investiční dotační prostředky
z let 20]6-2019 i v roce 2020 usnesením č. 15/22 z 19.3.2020 ZHMP. Městská část tak odvede ze svého rozpoČtu
v rámci finanČního vyúčtováni pouze 1.271 KČ, které nevyužila v rámci dotace na volby 2019 a obdrží 2.620,- KČ.

30



FinanČní vypořádáni s příspěvkovými organizacemi

Vztahy mezi pňspěvkovými organizacemi a jejich zřizovatelem jsou vymezeny úkonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Městská část má jednu příspěvkovou organizaci - Základni a mateřskou školu U Parkánu 17, její příjmy a výdaje
hrazené rozpočtem městské části jsou v k&pitole 04 Školství.

Náklady na provoz v hlavni činnosti příspěvkové orýanizace byly finančně kryty vlastními výnosy, dary a hlavně
příspěvky od zřizovatele.

RMČ schválila účetní závěrku PO usnesením č. 376ňO/RMČ dne 1.4.2020, na základě předložených finanČních
vypořádání všech dotací, transferů a finančního vypořádání příspěvku zřizovatele, stejně jako na základě všech
zákonných účetních výkazů za tok 2019.

V rámci roku 2019 byly provedeny 3 kontroly hospodaření zřizovatelem, veškeré zjištěné nedostatky byly vždy
okamžitě napraveny.
Výkazy o hospodaření příspěvkové organizace jsou v příloze č. 6 a 7.

Finanční vypořádáni u poskytnutých darů, veřejnoprávních smluv - TJ Ďáblice, Český klub seniorů, TTC - stolní
tenis a u ostatních obdarovaných sdružení, došlo ve stanovených termínech a řádně.

7. Rozvaha a výkaz zisků 8 ztrát městské části

Rozvaha městské části
Rozvaha za celou rozpoČtovou organizaci (Příloha č. j) sestavená k 31. 12. 2019 zachycuje přehled o majetku

městské části (aktiva) v celkové výši 923.687.147,36 kč a zdrojích jeho financování (pasiva) v celkové výši
923.687,147,36 Kč.

V prvníin sloupci aktiv (brutto) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu ncupravená o výši
oprávek a opravných položek k 31. 12. 2019. 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 3 l. 12. 2018 upravená o výši oprávek a opravných položek, které se
vztahuji k dané položce.

V prvním sloupci pasiv (běžné období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 3 l. 12.
2019. V druhém sloupci pasiv (minulé období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 3 l.
12. 2018.

Výkaz zisku a ztráty
výkaz zisku a zUty (Příloha č. 2) sestavený k 31. 12. 2019 zachycuje náklady, výnosy a výsledek hospodaření

účetní jednotky - městské části.
První a druhý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek za rok 2019 v rozdělení na
hlavní činnost (hlavní činností se rozumí činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena) a na hospodářskou činnost
(hospodářskou činnosti se rozumí činnosti stanovené jako vedlejší podnikatelské - v městské části je to především
správa bytového fondu).
Třetí a čtvrtý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek za minulé období, tj. k 3 ]. 12.
2018 opět v rozdělení na hlavní Činnost a na hospodářskou Činnost.

Náklady hlavni činnosti MČ Praha Ďáblice byly za rok 201 ve výši 39.902.920,50 Kč, z hospodářské (výdělečné)
činnosti pak ve výši 4.649.682,49 kč. výnosy za rok 2019 u hlavní činnosti Činily 46.582.009,00 KČ, u hospodářské
činnosti 5.348.521,14 kč. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2019 činil u hlavni čin=i 6.679.088,50 KČ
(zisk), u hospodářské činnwti 698.838,65 Kč (zisk).
Hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti je ve výkaze ,,zkreslen" o již zaúčtovaný předpis daně z příjmů
právnických osob, který ve veřejné správě musí MČ zaúčtovat do nákladů. Bez tohoto předpisu daně z příjmů
hospodářský výsledek u vedlejší hospodářské Činnosti činil v roce 2019 1.132.948,01 KČ. Celkově MČ skončila
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v zisku ve výši 7.377.927,15 Kč a předpokládáme výnos z DPPO za rok 2019 ve výši 555.992,91 Kč, který by MČ
měla obdržet od Magistrátu hlavního města Prahy v letním období roku 2020.
Tento předpoklad může být mimě odlišný od skutečnosti. Důvodem je předpis daně zaúčtovaný v 12/2019 a skutečný
výpočet daně na základě uzávěrky roku v 2/2020, který Činil 554.459,62 KČ.

Přehled o hospodářském výsledku
výsledek hospodařeni celkem (za hlavni i hospodářskou ČinnoA) uvedený ve výkazu zisku a ztráty se významně

liší od salda příjmů a výdajů, ktek je uvedeno ve finančním výkazu Přehled pro hodnoceni plnění rozpočtu (dle tohoto
výkazu zpracovaná tabulka č. 3)- Výsledek hogpodařeni uvedený ve výkazu zisku a ztrát je sestaven na akruální 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 a další. Zatírnco výsledek rozpočtového hošpodařéni z finančního výkazu je zpracován na
bázi hotovostní, tj. jako rozdíl mezi skutečnými pňjmy a skutečnými výdaji peněžních prostředků.

celkový výsledek hospodaření - výsledek hospodařeni běžného úČetního období
je ve výši - 7377.927,15 kč - z toho:

výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 6.679.088,50 KČ
výsledek hospodaření v hospodářské činnosti ve výši 698.838,65 KČ
ponížený o zaúčtovaný předpis daně z příjmu 2019 - 555.922,91 Kč

celkový výsledek hospodaření bude proúčtován ve prospěch účtu 432 - výsledek hospodařeni minulých
účetních období po jeho schválení ZHMP.

Zastupitelstvo NIČ Praha - Ďáblice schválilo účetní závěrku MČ za rok 2019 na svém 9. zasedání dne 22.4.2020
usnesením č. 100/20/ZMČ.

Stručné vysvětleni 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
výka"y jako je Rozyah& 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. 100/20/ZMČ účetní závěrku MČ dne 22.4.2020 a úČetní
závěrku PO odsouhlasila RMČ usnesením č. 376/20/RMČ dne 1.4.2020.

32



& EKONOMICKÉ ÚDAJE

Pohledávky a závazky městské části

K 31. 12. 2019 eviduje městská část pohledávky v celkové výši 7.006.579,70 KČ brutto - z toho:
Poh|edávky dlouhodobé na účtu 471 (poskytnuté zálohy na transfery - 5.100.000,- KČ - investiční transfer Sk Ďáblice
pohledávky sledované na účtu 3ll(odběratele) ve výši 74.183,15 Kč, tj. z pronájmu 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 hlavni činnosti) ve výši 147.402,- KČ, které vznikly
nezaplacením místních pokut za přestupky (46.400,- KČ), neuhrazenou pokutou u trmy Superplay (101.000,- KČ).
ostatní krátkodobé pohledávkY ve výši !.684.994,55 kč - přijaté krátkodobé zálohy sledované na účtu 314
(krátkodobé poskytnuté zálohy), tj. zúčtovatelné zálohy za teplo, plyn, elektrickou energii, vodné a stočné, odvoz
odpadu, zálohy na opravy (812.674,- KČ) a 377 (ostatní krátkodobé pohledávky - 110.724,- KČ), 335 (pohledávkou za
zaměstnanci - 25.600,- KČ), 381 (náklady příštích období - 102.433,- KČ), a 388 dohadné účty aktivní - 70.409,- KČ,
373 (krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - 400.000,- KČ), 343 (daň z přidané hodnoty - 155.084,55 KČ) a 385
(příjmy příštích období - 8.070,- Kč).

k 31. 12. 2019 eviduje městská část závazky v celkové výši 8.039.864,- KČ z toho:
krátkodobé závazky ve výši 3.312.561,30 kč - přijaté krátkodobé zálohy na účtech 324 (krátkodobé přijaté zálohy -
406.043,21 KČ) a 374 (ostatní krátkodobé závazky). tj. především zúčtovatelné zálohy s nájemníky, a 349 (závaZky
k vybraným místním vládním institucím), tj. závazky ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu hl. m. Prahy, k finančnímu
úřadu (555.992,91 - předpis daně z příjmu), na účtu 374 (krátkodobé přijaté zálohy na transfery - 71.680,- KČ -
nevyúčtované zálohy na volby, k vyúčtování dochází vždy následující rok v lednu), na účtu 383(výdaje příštích
období - 12.500-,KČ), na účtech 384 (výnosy příštích období 1.046.063,24 Kč), 389 (dohadné účty pasivní -
1.147.3 16,94 KČ), a na účtu 378 (ostatní krátkodobé závazky - 72.965 KČ).
dlouhodobé závazky sledované na účtu 459 (ostatní dlouhodobé závazky) jsou ve výši 4.421.815,77 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) - 305.486,93 KČ.

Vymáháni pohledávek
Při vymáhání nezaplacéných 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 banlg exekuce stáZkami 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: k zaplacení dlužného nájemného vC. 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
k úhradě dlužné pohledávky s možnosti 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.

q

q
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celkový přezkum hospodaření za MČ Praha Ďáblice provedla auditorská skupina Magistrátu hlavního města Prahy
ve dvou přeZkumech. Dílčí přezkum (kontrola 1-10/2019) proběhla na podzim ve dnech 18.1 1.-6.12.2019 a výsledkem
byla Dílčí zpráva o přeZkumu, na jehož úkladě proběhlo Opatření starůsty k dílčí zprávě. Závěmčný přeZkum (10-
12/2019 pIus inventarizace) proběhl v únoru roku 2020 ve dnech 16.3.-27.3.2020 a výsledkem byla Zpráva o
celkovém přezkumu hospodaření MČ Praha Ďáblice 2019 (příloha č. 8). OpatTení starosty k Závěrečné zp'ávě je
přílohou č. 9. V závěmčné zprávě byl jediný méně závažný nedostatek který byl napraven, na doporučení auditorské
skupiny bude v průběhu roku 2020 aktualizována směrnice o zadáváni veřejných zakázek a proběhne kontrola všech
platných směrnic. Audit proběhl bez problémů.
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9. Hospodářská činnost za rok 2019

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 Cp. 160/4 (5 bytů), 161/8 (16 bytů), 66/79 (5 bytů). 339/14 (13 bytů) v ulici Ďábhckj Cp.
88/51 (7 bytů) v ulici Legionářů, Cp. 18/9 (5 bytů ) v ulici U Parkánu, Cp. 532 (objekt mš 2 byty) v ulici Kučerové.

Během roku 2019 bylo uzavřeno: 5 nájemních smluv na pronájem bytů, 4 nájmy bytů byly ukončeny, podepsáno 6
dodatků k nájemním smlouvám o prodlouženi nájmu.

Počet pronájmů nebytových prostor, pozemků a zahrádek se během roku měnil, k 3 l. 12. 2019 byl celkový počet 4 l.

Pronajímané nebytové prostoty se nachází v objektu Cp. 159/7 (Obecní dům) v ulici Ke Kinu, dále Cp. 765 (Budova
JSDH) v ulici U Parkánu, Cp. 598 (Restaurace Pod Hvězdárnou) v ulici Květnová, Cp. 400 (Tělovýchovná jednota)
v ulici Kokořínskí Cp. 339/14 (Pošta) v ulici Ďáblickj Cp. 161/8 (Garáže) v ulici Ďáblická, v ulici Osinalická
Komunitní centrum Ďáblice - VIna Cp. 1069/26, v ulici Květnová Cp. 553/52 (objekt bývalého úřadu MČ, nyní Maata-
soukromá maDká škola).

V průběhu roku 2019 bylo uzavřeno 8 nových nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v Obecním domě, 7
smluv na krátkodobý pronájem pozemků (při akci nČarodějnjce"), ukončeny 3 nájmy a podepsán l dodatek
k nájemním smlouvám.

Výnosy hospodářské činnosti za rok 2019 byly ve výši 5348.521,14 KČ (před započteni předpisu daně z přijmu
právnických osob za hlavní i vedlejší hospodářskou Činnosl který se od výnosů odečítá, byly výnosy ve výši
5.904,514,05 KČ), tj. plnění na 116,53 % plánu. Výnosy zdaňované činnosti zahrnuji především výnosy z pronájmu
obecních bytů a nebytových prostor, výnosy z prodeje pozemků a prodeje DHM, prodej inzerce v Ďáblickán
zpravodaji, výnosy ze zřízení úplatných věcných břemen.

výňosY bvW tvořeny:
pronájmem bytů (účet 603 01) v bytových domech (ul. Ďáblická Cp. 160/4, 161/8, 66/79, 339/14, Legionářů 88/5 l, U
Parkánu 18/9, Kučerové 532), v celkové výši 3.239.403,82 KČ
pronájmem nebytových prostor (účet 603 02) v objektu Obecního domu Cp. 159/7, U Parkánu 765, Květnová 598,
garáže Ďáblická 161/8, v celkové výši 1.792.869,18 KČ
pronájmem pozemků jako zahrádek (účet 603 03) v celkové výši 9.680,00 KČ
pronájmem hrobových míst (účet 603 04) na hřbitově v colkové výši 76.700,70 KČ
pronájmem pozemků (účet 603 06) v celkové výši 264.962,00 KČ
pronájmem služeb, věcné břemeno (účet 602 OD) v celkové výši 22.172,75 KČ
inzercí v Ďáblickém zpravodaji (účet 602 OS) inzerce 94.343,00 KČ, smlouva o propagaci obch. jména s firmou
Kolektory Praha 165.000,- KČ (byly zapojeny do rozpočtu na akci ,Zažít Ďáblice jinak ,,), v celkové výši 259342,00
Kč
ostatními službami a finančními výnosy (účet 602 07) - 97,52 KČ.
výnosy z prodeje pozemků (účet 647) - v celkové výši 76.840,00 KČ
výnosy z prod"je drobného hmotného majetku (účet 646) - byl prodán drobný majetek (vyřazená myčka) v celkové
výši 30.000,00 kč
ostatní výnosy (účet 649) - pň'jem ze zaokrouhlení měsíčního odvodu DPH 2,55 kč, pojistné plnění z poj- událostí
121,881,00, předpis DPPO 2019 -555.992,91 KČ, v celkové výši -434.109,36 KČ
úroky z bankovního účtu (účet 662) - úroky z BÚ v celkové výši 10.562,53 KČ
výnosy z přecenční reálnou hodnotou (účet 664) v celkové výši 0,00 KČ
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Náklady hospodářské činnosti za rok 2019 byly ve výši 4.649.682,49 KČ,

Náklady na optävY a údrŽbu zahrnují:
spotřebu materiálu (účet SOl) - pro údržbu hřbitov& pro opravy svépomocí v bytech a bytových domech, úklidové
prostředky, v cekově výši 68.050,40 KČ

s[xňřebu energie (účet 502) - což obsahuje spotřebu plynlL elektřiny, vody, v nebytových prostorech a volných bytech,
náklady při pronájmech v Obecním domě a Vlně v celkové výši 317.019,00 KČ

opravy a údržbu (účet SIl) v celkové výši 1.189.628,61 KČ
Finanční prostředkV na opravy lhavárie) t'Ytů (500.044.- KČ): v roce 2019 byly provedeny opravy třech bytů, a to,
v bytovém domě Ďáblická 160/4 (oprava volného bytu před přidělením, havarijní stav) ve výši 274.252,- KČ firmou
L+L s.r.o., dále v bytovém domě Ďáblická 161/8 ve výši 96.010,- KČ (sanace volného bytu před přidělením), provedla
finna l.A.Baniceanu.
V bytovém domě Ďáblická 339/14 byla provedena revitalizace bytu (výměna okna a oprava nevyhovující koupelny)
finnou I.A.Banieeanu, ve výši 95.940,-KČ. Dále se v tomto domě uskutečnila oprava havárie kanalizačních rozvodů
firmou vojtěch Kelt ve výši 24.472,- KČ a firmou Technical-Praha s.r.o. ve výši 9.370,-KČ.
Běžné opravy v prQnajatých bvtech (475,58 1,61 KČ): především instalatérské a topenářské (bylo vyměněno 5
plynových kotlů firmou TD servis s.r.o. ve výši 337.203,- KČ), elektro, zámečnické práce, opravy podlah, opravy
plynových kotlů, boilerů, výměny zařizovacích předmětů.
U objektu Cp. 339/14 Ďáblická úl. byla provedena oprava střechy ve výši 23.168,-KČ firmou Apoklem s.r.o.,

v bytovém domě U Parkánu 18/9 byla provedena oprava nevyhovujících oken výměnou ve výši 18.412,- Kč firmou
Petr Červeňák.
Finanční prostředky na opravy Obecního domu (14.998,- KČ): mimo běžných oprav provedena oprava výtahu ve výši
10.471,34,- KČ firinou výtahy Praha s.r.o..
Objekt nová Radnice Osinalická l 104/13 - oprava výměnou rozbitého skla ve spojovací chodbě firmou Alumoravia
s.r.o. ve výši 89.66 l,- kč
V objektu KC Ďáblice - Vlna (100.154,- KČ} byly provedeny opravy dřevěných stolů, plotu ve výši 28.476,-KČ
firmou Petr Červeňák, dále byla provedena oprava domečku pro plynoměr ve výši 33.686,-KČ firmou Lakstav Praha 5,
s.r.o., opraveny sítě proti hmyzu firmou Oknostudio Praha s.r.o. ve výši 17.214,-KČ, dále běžné opravy.
U objektu Cp. 400 (8.160,- KČ) byla provedena výměna nevyhovujícího okna ve výši 5.660,-KČ firmou LA.
Baniceanu.
U objektu Cp. 94 - hřbitov (, 1.030,- KČ) byla provedena oprava Uniku u hřbitovních vrat.

cestovné (účet 512) V celkové výši 2.702,00 KČ

ostatní služby (účet 518) v celkové výši 491.245,34 Kč
Finanční prostředkY, které byly Čerpány na kontroly spalinových cest (25.440,- KČ firma Petr Čejda), periodické
prohlídky hasicích ph'strojů (8.979,-Kč firma Babuš s.r.o.), deratizace (16.850,- KČ firma Novák), odborné prohlídky a
další služby pro bytové domy, v celkové výši 123.498,79,- KČ.
V Obecním domě, Ke Kinu ] 59/7 byly hrazeny kontroly hasicích přístroj, kontroly plynorozvodů a spalinových cesl
servis výtahu (22.794,96 KČ firma Výtahy Praha s.r.o.), prohlídka plynových kotlů, v celkové výši 33.927,96 KČ
Hřbitov - byl proveden zdravotní řcz a proři:z stromů firmou Marek Šolc vc výši l 12.278,50 KČ,
ob.jekt Květnová 553 - u objektu bylo provedeno havarijní káceni borovice firmou Marek Šok ve výši 21.745,88 KČ,
kontrola odpadního systému a stěhování nábytku pro pronájem prostor provedené firmou jiří Nágl ve výši 17.500,-
Kč.
Objekt nová Radnice Osinalická ] 104/13 - byla provedena kontrola klimatizačního sytému firmou Briš s.r.o. ve výši
29.692,19,- KČ, provedena montáž rolet v nebytovém prostoru (Pošta) firinou Isotra Pro s.r.o. ve výši 18.416,20 KČ,
dále zhotovení klíčů pro nájemníky nebytových prostor (Pošta + lékaři) firmou VA§MA kliček ve výši 5.623,- KČ
Ostatní služby - poštovné (1.888,- Česká Pošta), bankovní poplatky (4.773,- KČ PPF banka a.s.), náklady na tisk
inzerce (27.583,- KČ ), telefony používané pro VHČ (5.725, KČ - T-mobile, následně Vodafone),právní pomoc
(19.965,- KČ Dohnal§Bemard), upgrade programů, školení zaměstnanců v celkové výši 106.373,42 KČ.
V objektu KC Ďáblice - VIna hrazeny služby spojené s ostrahou objektu (14.522,- KČ firma SCSA Security s.r.o.),
revize zabezpečovacího systému, revize spalinových cest v celkové výši 22.189,40,- KČ

mzdové náklady (účet 521) pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na hospodářské Činnosti v celkové výši 898.865,00
Kč
zákonné pojištěni (účet 524) - sociálni a zdravotní pojištční v celkové výši 266.512,00 KČ
jiné soc. poj. (účet 525) - zákonné pojištění zaměstnanců v celkové výši 3248,00 KČ
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jiné sociální náklady (účet 528) - příspěvek do sociálního fondu, tvořený z vyplacených mzdových prostředků - v
celkové výši 34.7(n;25 kč
ostatní daně a poplatky (účet 538) v celkové výši 1.000,00 KČ
ostatní náklady z činnosti (účet 549) - pojištění bytových domů a nebytových prostor v celkové výši 37.169,43 KČ
účetní odpiq (účet 55 l) bytových domů a nemovitostí určených k pronájmu v celkové výši 1339.991,66 KČ
zůstatková cena prodaného majetku DHM (účet 553) v celkové výši O,® KČ
prodané pozemky (účet 554) - náklady z přecenění wálnou cenou v celkové výši 0,00 KČ
opravné položky k pohledávkám (účet 556) v celkové výši -451,20 KČ
náklady z vyřazených Nhledávek (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 2019

1.254.831,56 Kč - výsledek hospodaření zdaňované činnosti před zdaněním, tzn. před zaúčtováním předběžné
daňové povinnosti

555.992,91 KČ - zaúčtovaná předběžná daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob MČ

698.838,65 Kč - výsledek hospodaření zdaňované činnosti MČ po zdanění, tzn. po zaúčtování předběžné däňové
povinnosti na dani z příjmů právnických osob (víz ,,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-Ďáblice
Adresa: Osinalická 1104/13, 182 00 Prdia 8 Ďáblice

S-MHMP 93359/2020

b 0 V

7.377.927,15 kč - výsledek hospod~ hlavni a zdaňované činnosti MČ po zdanění, tzn. po uúičtování
předběžné daňové Fkjvinnosri na dani z příjmů právnických osob (viz +výkäz zisků a ztrát"
NA C. l.)

555.992,91 Kč - zaúčtovaná předbčhiá daňová povinnost na dmú z příjmů práYniGkých osob MC
7.933.920.06 Kč - výsledek hospoďMení hlavni a zdaňované činnosti pted zdaněním. tm. přeci

zaúčtováním předběžné daňové povinnosti (viz táikkjSLPAP 2Ql9)

celkem KČ

=ondy - úroky (419) HČ

-Ostatní výnosy z Činnosti (649) HČ

41.472.960,78

34517,57 Kč

0,00 Kč

materiálu ! 799 848,61 0,CJO 799 848,61
502 - spokba m@e ! ! 128 593,00 161 28O,(X) 289 873,00 l

l lSil - opm'7 a udržováM 707 245,78 0,(X) 707 245,78
l

512 - náklady na cestovné l 58 349,00 om 58 349,00 l
513 - nákhdy na mprezenwi 70 831,20 0,00 70 831,20
5!8 - osWM služby ! 5 947 315,56 goo S 947 315,56
521 - mzdové náklady , ' 6 355 444jjO 0,(X) 6 355 444,00
524 - zák soc. pojištěni 1869 861,00 OAO 1 869 861,00
525 - jiné 3oc. pojištční 22 012,(x) om 22 012,00
528 -jiné soc. nákhdy 136 323JJO 34 702,25 171 025,25
538 - jiné d'mě a popkúk,v 1QOOAJO 0,CX) 1 0OCLOO
542 - Jiné pokuty a p"náte 500,00 O,® 500,CK)
543 -Darý ajiná bezúpl.předám l 330CLOO 0,00 330Q00

547 - maidka a škodý Cl,00 " 0,CX) goo
$48 - tvorba fbndů 223 692,35 OJJO 223 692,35
549 - ostatní nákladý z činnosti 111.650,(X) QÁXJ 83 644,00
553 - prodaný DHM 5858,00 0jX) 5 858,®
554 po"emk(ZCúčetní) 8 160ÁX) DAO 8160AO

557 - náklady z vYtáz Pohkdávek 0,00 0,00 O,®
558 - náklady z DDM l 546 503,57 DAO 546 503,57
556 - rvorM a zúčtQváňj OP i 11280,80 -451,20 10 829,60
564 - náklMy z přecenění RH ' : om CLOD om
572 - Mklady na transftry , 10 599 619,00 O,® 10 599 619,00

.

Ŕůdú9k hč vhč Celkem KČ

ĚU&&
- ůčetM odpůy (551)

27.607.386,87 i95,S31,05 27 802 917,92

hč 12 295 533.63 VHČ l 339 991,66 celkem 13.635^25J9 KČ



~Eugůhjí£Ĺú!ů~l~~ celkem Ké

Ŕ~gL
602 -výnosy zprodcje 8lužd) HČ
605 - výnosy ze spráynfch pplatků HČ
606 -Yýnosy zInismíchpoplatků HČ
642 -jiné µihrty apenále HČ
648 -čerM foMů HČ
649 -ostatd výnosy zčinnosti HČ
672 -yýmy vybraných mísmích vládních iastituci ztransferů HČ
686 -výľKj¶ díleaýchm&µových dmi HČ
Celkemr. !01 KČ

641 - nemplacené smluvní penále

664 - výnosy z přecenčrú reálnou hodnotou
556- tvorbaa zúčtováM OP

46.4&.67234

81 351,00 Kč
30 085,00 Kč

222 7$4,50 Kč
0,00 Kč

192 043,00 Kč
8 070,00 Kč

42 729 823,12 Kč
3 147 705,72 Kč
46.411.&32,34

0,00KČ

0,00 Kč
0,00KČ

gádújgk
- výnosy z pixxkjc po=lku roku 2018, účtované v 2019 na účet 647 ve VHČ, na DAP 2018 na ř. 62

cclkem 76.840,00 KČ

- MČ neuplatňuje rrúmoúčetni daňové odpisy.

MČ Deúčtuje a neúčtovala zákonné opmvné položky dle zákona o rezervách a
ani neeviduje k 31.12.2019 takové pohkdávky. ke kterým by se daly tvořit
opravné položky dle zákona o rezervách
MČ neupkúůk jako daňový základ odpis pK)hjedávek (úč.557 t40)

MČ nemá v 2019 zaúčtovanou žádnou DzNNV na
účtu S38, kimá by se vztahovala ke zdaňovanému období

!=:e 291&20830 Kč

MČ uvedená nač. 290 DAP je výši 554A$9,62 KČ l
f
l

Vypmcovd: Bmnidava Lomozová
Tel: 283 910 m, 602 333 27!

Oprávněná OSo« Ing. Miloš sWosta MČ

Podpb oprávmhié osoby:

Praha 25.3.2020

G") "
_. ,,ď" 'R Ĺ;

"1//



Připomínky ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření
měsrtské části Praha - Ďáblice za rok 2019 mohou občané uplatnit bud' písemně do 17. Června 2020
prostřednktvím podatelny Městské části Praha - Ďáblice, Osinalická 1104/13, Pmha 8, 182 00 anebo ústně na
za8edáEú Zastupitebtva městské části Praha - Ďáblice dne 17. červm 2020.

Závěrečný účet včetně příloh jsou uloženy v podatelně Městské části PraU-Ďáblice k nahlédnutí, celý
závěrečúý účet je zveřejněn na webových 8tráuách Městské části Praha - Ďáblice.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Pmha - Ďáblice za období od
1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 je uložena k nahléduutí v podatelně Městské části Praha - Ďáblice,
Osinalická 1104/13, Praha 8 182 (N

Celá Zpráva o výsledku přezkoumáiM hospodaření Městské čásň Pmha - Ďáblice za období od
l. ledna 2019 do 31. prosince 2019 vE výkazů - Rozvaha a výkaz zisku a ztráty sésHveué k 31. 12. 2019 jsou
zveřejněny na wehvých stránkách Městské části Praha - Ďáblice.
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ÚČET N t ZÁVĚRKA

řádná x mímořácíná , mezitiznní

sestavená k rozvahovému Oní 31. prosinci 2019

" typ závěrky
· označte ' x '

NAZEV ÚČETNÍ JEINOTKY F4ěstská ČÁ3t Praha Ďáblice

Sídio účetní jednotky - ulice, Cp Osinalická 1104/13
- obec praha 27
- PSČ,pošta 18202 Praha 8

Místo podnikání - ulice, Cp OsLnalícká 1104 /13
- obec praha 27
- psč, pošta 18202 Praha 8

I Č Q 00231266

Právni ťoruča neurčeno

Předmět podnikání - hlavní činnost

- vedíejší činnosti

CZ-NACE

Název nadřízeného orgánu (2řízovate1) Pro hlavní město praha 131/2U00SSb v plném znění

Okamžik sestaveni

KontaktcU údaje - Telefon
- Fax
- E-wail

stránky

RazĹtko účetní jednotky

12.02.2020 12:50:42

,ch' 4o¥ .u t Zo3

t'"^· ač~ e' áŮ':& le ľ

t ,Ĺ . !/

Osoba odpovědná za účetnictví

podpĹ3ový záznam

pavla Černá Pavla Černá

Pavla Černá ĹŠ' a

t

StatutárnL orgán Ĺ%Mikiš Růžíčka
podpisový záznam

potnáwka: Obsah účetní závěrky se dále skládá výkazů, které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu.

' Tato účetní závěrka byla zpracována systémem G1NIS firmy GORDJC spol. s r.o."

,l
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IČO: 00231266 MČ Praha - Ďáblice Čas : 13:05:42
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ROZVAHA ŮSC za období 12/2019 v kč, s ptesaosti na dvě desetinná místa OOOOALV070X6
UCRGURUA 14022019 13:59
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l ROZVAHA
1..._ . _,

organizačních složek gtátu, územích samosprávných celků, ptíspěvkových organizací a regionálních rad
3e3tavená k 31. prosinci 2019

Í Č Q

00231266

Název účetní jednotky

Městďká část Praha Ďáblice

Období

12/2019 i

Číslo Název položky Syntetický ob do bí
položky účet B Ě ŽN É

BRUTTO KOREKCE NETTO
l 2 3

MINULÉ

4

886 %2 269,22

A, Stálá aktiva 1 018 491 994,21 243 370 203, 64 775 121 790, 57 770 039 935,82

i. Dlouhodobý nehmotný ma j e tek
l. NeXotné výsledky' výz Kumu a yývoje
2 . Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenčmí limity
5. Drobný dlouhodQbý nehmotný ma jetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7 . Nedokončený dlouhodobý nehmotný uia j ete k
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

464 144,30 464 144,30 O, 00 O, 00
012 O, 00 O, OČ) O, 00 O, 00
013 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
014 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
015 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
018 464 144,30 464 144, 30 0,00 O, 00
019 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
041 O, 00 O, OD O, 00 O, 00
OSI O, 00 O, 00 0,00 O, 00
035 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00

ii. Dlouhodobý hmotný majetek
l. Po zemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4 . Sstatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý Mnotný majetek
7 . Os tatni dLouhodobý ŕmotný ma jete k
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný wa jetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý Rotný majetek

10. Dlouhodobý wQtňý ma j etek určený k pročtejí

l 012 927 849, 91 242 906 059,34 770 021 790,57 764 939 935, 82
031 268 077 030,51 o, 00 268 077 030,51 260 675 441,51
032 O, 00 O, 00 O, (JO O, 00
021 719 169 966, 21 228 965 820,94 490 204 145,27 495 170 490,23
022 11 830 286,28 4 279 550,98 7 550 735,30 5 520 190,17
025 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
028 9 660 6B7,42 9 660 687,42 O, 00 O, 00
029 O, 00 0,00 O, OD O, 00
042 4 IB9 879,49 O, OD 4 189 879,49 3 573 813,91
052 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
036 0,00 0,00 O, 00 0,00

iii. Dlouhodobý finanční majetek
i. Majetkové účasti v osobách 8 rozhodujíck vlivem
2. Majetkové účastí v o3obách g podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do 3platnosti
4. Dlouhodobé půjčky
5. Terminované vklady dlouhodobé
6. O3tatni dlouhodobý finanční majetek
7. pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

O, 00 O, 00 O, CIO O, 00
061 O, 00 O, 00 O, 00 0,00
062 Q, 00 O, 00 O, 00 0,00
063 0,00 O, ClO O, 00 0,01)
067 O, 00 0,00 O, 00 0,01)
068 O, 00 O, 00 O, 00 0,00
069 O, 00 O, 00 O, 00 0,00
043 O, 00 O, ClO O, 00 0,00
053 O. 00 O, 00 O, 00 0,00

IV. Dlouhodobé pohledávky
l. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

5 100 000,00 O, 00 5 IDO óDO, 00 5 100 000,00
462 O, 00 O, DO O, 00 0,00
464 O, 00 O, 00 O, 00 0,00

E
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Číslo Název položky syntetický o b d o b ĺ
položky účet b ě ž n é minulé

BRUTTO KOREKCE NETTO
l 2 3 4

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
4. tjlouhôdobé pohledávky z ručení
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

465 O, 00 O, 00 0,00 0,00
466 O, 00 O, 00 0,00 O, 00
469 O, 00 O, DO 0,00 0,00
471 5 100 000, 00 O, 00 5 100 000,00 5 100 000,00

I. zUoby
l. Pořízení materiálu
2. Materiál na skladě
3. Materiál na cestě
4. Nedokončená výroba
5. Polotovary vlastní výKQjjý
6. výrobky
7. Pořízení zboží
8. Zboží na skladě
9. Zboží na cestě

10. Ostatní zá8oby

O, 00 O, 00 O, 00 0,00
Ill O, ClO 0,00 O, 00 O, 00
112 O, 00 O, 00 O, 00 0,00
119 O, 00 O, ClO O, 00 O, OD
121 O, 00 O, 00 O, 00 O, ClO
122 O, 00 0,00 O, 00 O, 00
123 O, 00 0,00 O, 00 0,00
131 0,00 0,00 O, 00 O, 00
132 O, 00 O, OD O, 00 O, 00
138 O, 00 0,00 O, 00 0,00
139 O, 00 O, ClO O, 00 0,00

II. Krátkodobé pohledávky
l. Odběratelé
2. Směnky k inkam
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
5. jiné pohledávky z hlavni činnosti
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
8. Pohledávky z přerozdělených daní
g. Pohledávky za zajně3tnanci

10. Sociální zabezpečení
11. Zdravotní pojištění
12. Důchodové spotení
13. Daň z příjmů
14. Ostatní dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
15. Daň z přidané hodnoty
16. Pohledávky za osobami mhno vybrané vládní instituce
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními imtitucemi
18. pohledávky za vybranými mistníini vládními institucemi
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
24. Pevné termínové operace a opce
25. Pohledávky z neukončených finančních operaci
26. Pohledávky z finančního zajištění
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
29. Krátkodobé zprostředkování transferů
30. Mklady ptíštích období
31. příjmy příštích období
32. Dohadné účty aktivní
33. o3tätní krátkodobé pohledávky

311
312
313
314
315
316
317
319
335
336
337
338
341
342
343
344
346
348
361
363
369
365
367
373
375
381
385
388
377

l 906
74

812
147

25

579, 70
183,15

0,00
O, 00

674, 00
402,00

0,00
O, 00
O, 00

600, 00
0,00
0,00
O, 00
0,00
O, 00

084,55
0,00
0,00
O, 00
O, 00
O, 00
0,00
O, 00
O, 00

000, 00
O, 00

433, 00
070, 00
409, 00
72'8, 00

171
18

139

791,10
610, 30

0,00
0,00
0,00

040.80
0,00
O, (JO
0,00
0,00
0,00
0.00
O, 00
O, 00
O, 00
0,00
O, 00
O, 00
O, 00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
O, 00
O, 00
O, 00

140,00

1 734
55

8 Z2
8

25

788, 60
572, 85

O, 00
O, 00

674,00
361, 20

O, 00
O, 00
0,00

600, OD
0,00
O, 00
0,00
O, 00
0,00

084, 55
O, 00
0,00
O, 00
0.00
0,00
0,00
0,00
O, 00

000,00
O. 00

433, ClO
070, OD
409, OD
584, 00

5 180
32

5)80
21

155 155 946

400

102
8

70
110 14

400

102
8

70
96

400

112

2 606
80

279,37
147,55

O. 00
O, 00

766, 00
945,00

0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
0,00
O, 00
O, 00
O, 00

083, BO
0,00
0,00
O, 00
O, 00
0,00
O, 00
Q, Q0
O, 00

397,00
O, 00

682, 23
O, 00

241,79
016, 00



iii. mt kodobý f Ĺnančni maj etek
l. MajetkQvé cenné papLry k okehodování
2 . Dluhové cenné papíry k obchodování
3. jiné cenné papíry
4 . Termínované vklady krátkodobé
5. jíně běžné účty
9. Běžný účet

11. zátiadní běžný Účet územích samosprávných celků
12 . Běžné Účty fondů územích samosprávných celků
15. Ceniny
16. Peníze na cestě
n . Pokl adna

146 830 568,19 O, 00 146 830 568,19 III 662 054,03
251 O, 00 O, ClO O, DO O, 00
253 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
256 0,QQ 0,00 0,00 O, 00
244 45 000 0QO,QQ Q,00 45 000 000,00 0,00
245 3 367 438,90 0,00 3 367 438,90 4 340 245,98
241 11 409 952,75 0,00 11 409 952,75 8 884 BOO, 67
231 63 128 497,37 O, ClO 63 128 497, 37 "43 247 727,13
236 23 768 456,17 O, 00 23 768 456,17 55 100 259,25
263 73 920, 00 O, 00 73 920, 00 57 760, 00
262 0,00 O, 00 0,00 0,00
261 82 303,00 O, 00 82 303,00 31 261, 00
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Číslo Název položky syntetický q b d q b t
položky Účet BĚŽNÉ MINULÉ

l 2

I. jbiění účetní jednotky a upravující položky
l. jmění účetní jednot ký
3. Transfery na poři zení dlouhodobého majetku
4 . Kurzové rozdíly
5. oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
6. jiné oceňovací rozdíly
7. Opravy předcháze j ících účetních období

812 341 299,47
401 953 728 835,92
403 4 817 655,49
405 0,00
406 -150 835 407,36
407 0,00
408 4 630 215,42

787 038 979,24
932 970 025,59

4 930 959,52
0,00

-150 835 4Q7,36
0,00

-26 598,51

iii. výsledek hospodařeni
1. výsledek hospodaření
2. výsledek hospodaření
3. výsledek hospodaření

běžného účetního období
ve schvalovacím tizení
předcházejících účetních období

34 511 927,72 27 134 000,57
7 377 927,15 -240 761, 22

431 O, 00 O, 00
432 27 134 000,57 27 374 761, 79

II. Dlouhodobé závazky
l. Dlouhodobé úvěry
2 . ptijaté návratné finanční výpomocí d1ouhodobé
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
5. Dlouhodobé závaz ký z ručení
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
7 . Ostatní dlouhodobé závazky
B. Dlouhc>dobé přijaté zálohy na transfery

III. Krátkcdobé závazky
l. Krátkodobé úvěry
2 . Es kontované krátkodobé dluhopisy (sánky)
3 . Krátkodobé závaz ký z vydaných dluhopisů
4. Jíně krátkodobé půjčky
5 . Dodavatelé
6. Směnky k úhradě
7. Krátkodobé při jaté zálohy
8. Závazky z dělené správy
9. přij atě návratné f inanční výpomoci krátkodobé

10 . Zaměstnanci
11. Jíně závazky vůči zaměstnancům
12. Sociální zabezpečení
13. Zdravotního pojištění
14. DůchodoVé spoření
15. Daň l příjmů

4 727 302,70 8 220 429,39
451 0,00 0,00
452 0,00 0,00
453 0,00 0.00
455 0,00 0,00
456 0,00 0,00
457 0,00 0,00
459 4 421 815,77 5 629 847,33
472 305 486,93 2 590 582,06

3 312 561,30 9 388 600,77
281 0,00 0,0(J
282 0,00 0,00
283 0,00 0,00
289 0,00 0,00
321 0,00 0,00
322 0,00 0,00
324 406 043,21 391 456,21
325 0,00 0,00
326 0,00 0,00
331 0,00 0,00
333 0,00 0,00
336 0,00 0,00
337 0,00 0,00
338 0,00 0,00
341 0,00 0,00
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Číslo Název položky syntetický O b d O b Í
položky účet BĚŽNÉ MINULÉ

l 2

16.
17 .
IB.
19.
20.
27.
28.
29 .
30.
31.
32.
33.
35.
36.
37.
38.

ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z přidané hodnoty
Závazky k osobám nim vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným mígtním vládním instítucím
Krátkodobé závazky z ručení
pevné termínové operace a opce
závazky z neukončených finančních operací
Závazky z finančního zajištěni
závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Krátkodobé zprostředkování transferů
výdaje příštích období
výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky

342 O, 00 O, 00
343 O, 00 O, 00
345 0,00 O, 00
347 O, 00 O, 00
349 555 992, 91 6 063 27"7,02
362 0,00 0,00
363 0,00 0,00
364 0,00 0,00
366 O, 00 O, 00
368 O, 00 0,00
374 71 680,00 O, 00
375 O, OD O, 00
383 12 500,00 O, 00
384 l 046 063,24 l ill 926,98
389 1 147 316.94 761 814,73
378 72 965,00 l 060 125, B3

*"* Konec sestavy *'*

Topologické omezení:
IČO: 00231266

Pevné omezení dat:
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA OBDOBĹ2019 MČ ĎÁBLICE



l Uč FT N t ZÁVĚR KA

řádná x Mnořádná mezitímní " typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

HÁZEV UČETNÍ JEDNOTKY Městská část Praha Ďáblice

šullo účetní jednotky - ulice,čp osinalická 1104/13
- obec Praha 27
- PSČ,pošta 18202 Praha 8

Místo podnikání - ulice,¢p osinalická 1104/13
- obec Praha 27
- Psč,pošta 18202 praha 8

í Č O 00231266

Právni forma neurčmo

Ptedmět podnikání - hlavní činnost

- ved1ejšt činnosti

CZ-NACE

Název nadřízeného orgánu (zři zovatel) Pro hlavní město Praha 131/2000ssb v plném znění

Okamžik sestavení 12.02.2020 14:17:26

Kontaktní údaje - Te'e'on Ľ ( átOj
- Fax
- E-in,ai1
- WWW "'"'n'y pM', 'ť L

l

Razítko účetní jednotky t

í I '
b ,

Osoba odpovědná za účetnictví pavla Če cná pavla Cerná

podpisový záznam

poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze
tohoto listu.

' Tato účetní závěrka byla zpracována sy3temem ginis firmy GORDIC spol. s r.o.'

Statutární orgán Růžička
Kxlpisový záznam
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r VÝKAZ ZISKU A FTRÁTY

organizačních složek šUtu, územních samosprávných ceľká, příspěvkových organizací a regíoná1ních rad
gegtaverlý k 31. proMmci 2019

I Č O

00231266

Název účetní jednotky

Městská čá3t Praha Ďábľice

období

12/2019

položka
číslo Název poloŽky

Syntetický b Ě Ž n É o b d O b i
účet Hlavní činnost Hospodářská činnost

l 2

MIN U L É O B DO B Í
Hlavní činnost Hospodár3ká činnost

3 4

A. NÁKLADY CELKEM 39 902 920, 50 4 649 682, 49 44 409 925,51 3 533 8L8,82

I .
l.
2 .
3 .
4 .
5.
6 .
7 ,
8.
9 .

10.
11.
12 .
13.
14 .
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22 .
23.
24 .
25 .
26.
27 .
28 .
29.
30.
31 .
32.
33 .
34.
35.
36.

Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
změna stavu zásob vlastní výroby
Qpravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
&zdové náklady
zákonné sociální pojištění
jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
jiné sociální náklady
Daň siíniční
Daň z nemovitostí
jiné daně a poplatky
Snúuvní pokuty a úroky z prodlení
jiné pokuty a penále
Dary a jiná bezúptatná předání
prodaný aiateriál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Nákľady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti

501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549

29 303
799
128

35 554
l 394

439

707
58
70

5 947
6 355
l 869

22

136

É

3

223
12 295

5
8

LI

546
Lil

301, 50 4 649 682, 49
848, 61 68 050,40
593,00 317 019,00

O, 0(3 O, OD
O, 00 O, 00
O, 00 O, 00
O, 00 0,00
O, 00 0,00

245, 78 l 189 628,61
349, 00 2 702,00
831, 20 O, 00

O, 00 O, 00
315, 56 491 245,34
444,00 898 865,00
861,00 266 512,00
012, 00 3 248,00

0,00 O, 00
323,00 34 702,25

O, 00 0,00
0,00 O, 00

000,00 l 000, 00
0,00 O, DO

500,00 0,00
300,00 O, 00

0,00 O, DO
0,00 O, 00

692, 35 O, 00
533, 63 1 339 991,66

O, 00 O, 00
858,00 O, 00
160, OD O, 00

0,00 O, 00
280,80 -451,20

0,00 Ô, 00
503, 57 O, 00
650,00 37 169,43

2 577
50
76

5 083
6 645
l 908

19

120

5

371
201

11 804

6
5

4 757
86

840, 01 3 533 818, 82
361, 04 34 283,70
503, OČ) 120 705, 50

O, OČ) O, DO
O, OČ) O, 00
0,00 O, 00
O, OD 0,00
0,00 O, 00

634,06 727 905, 48
956, 00 2 801,00
717,00 O, 00

O, DO O, 00
403, 95 423 559,03
013,50 882 656, 50
998, 50 263 7(já,50
666, 00 3 023, 00

O, OČ) O, 00
048, DO 35 "796,65

O, 00 O, 00
O, DO O, DO

000, DO 1 (JOO, 00
O, 00 O, 00
O, 00 O, 00
O, 0(J O, 00
O, OD O, DO

035, DO O, DO
404, 85 O, (JO
533, 00 988 419, 00

O, DO O, OD
O, 00 O, 00
O, 00 O, 00
O, 00 O, OD

243, DO -412, 90
757, DO 20 000, 00
617, 85 O, DO
948, 26 30 374, 36

II. Finanční náklady O, 00 O, 00 O, OČ) O, 00



1. Prodané
2. Úroky
3. Kurzové
4. Náklady
5. Ostatná

cenné papíry a podíly

ztráty
z přecenění reálnou hodnotou
Finanční náklady

561 O, 00 O, 00 O, QQ O, 00
562 O, 00 0,00 O, 00 O, 00
563 O, 00 0,00 O, 00 O, 00
564 0,00 O, 00 O, 00 O, DO
569 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00

V. Daň z ptíjmů
l. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z ptíjmů

O, 00 0,00 O, 00 O, OD
591 0,00 O, 00 O, 00 O, OD
595 O, 00 0,00 O, 00 O, 00
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položka syntetický b é ž n é o b d o b í fi i n u l é o b d o b í
číslo Název poloŽky účet HľavnL činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Ho3podářgká činnost

1 2 3 4

I ,
1 .
2.
3.
4 ,
5 .
6.
B .
9 .

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

výnosy z činností
výnosy z prodeje vlastních výrobků
výnosy 2 prodeje služeb
výnosy z proná jmu
výřlQ3ý z prodaného zboží
výnos y ze správních poplatků
výnosy ľ místních poplatků
Jiné výTlo3ý z vla3tních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
jiné pokuty a penále
výnosy z vyřazených pohledávek
výnosy 2 prodeje materiálu
výljos y z procleje c!1oQhodobého nehmotného maj etku
výnos y z prodej e dlouhodobého hmotného maj etku kromě pozemků
výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činností

637 619, 20
601 O, 00
602
603
604
605
606
609
641
642
64 3
64 4
645
646
647
648
649

81

30
222

192
Ill

351,00
O, 00
O, 00

085, 00
754, 50

0,00
O, ClO
O, 00
O, 00
O, 00
O, 00
O, 00
O, 00

043,00
385,70

5 337 958, 6L 509 249, 62 4 553 570,42
0,00 0,00 O, 00

281 612, 27 8 420,00 341 489,75
5 383 615,70 0,00 4 731 512,80

0,00 O, OD O, 00
0,00 41 150, OD O, 00
0,00 254 221, SO O, 00
0,00 O, OD 0,00
Q, 00 O, 00 O, 00
0,00 35 200, 00 Cl, OČ)
O, 00 O, 00 O, 00
O, 00 O, 00 0,00
O, 00 O, O O O, QQ

30 000, 00 O, 00 2 097, 00
76 840, 00 O, 00 0,00

O, 00 170 253, 00 0,00
-434 109,36 O, 12 -521 529,13

II. Finanční
l. výnosy z
2. Úroky
3. Kurzové
4. výnosy z
5. výnosy z
6. Ostatní

výnosy
prodeje cenných papírů a podílů

zisky
přecenění reálnou hodnotoQ
dlouhodobého finančního majetku

finanční výnosy

66 860,96 10 562, 53 63 374, 81 8 586,00
661 O, 00 O, 00 O, DO Q, 00
662 66 860, 96 10 562, 53 63 374, 81 8 586,00
663 O, DO O, 00 l), O O O, 00
664 O, 00 0,00 0,00 O, 00
665 O, 00 O, 00 D, 00 O, 00
669 O, 00 O, 00 lj, O O 0,00

v. výnosy
l. výnosy
2. výnosy
3. výnosy
4. výnosy
5. výnosy
6. výnosy

ze 3dílených daní a poplatků
ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
ze sdílené daně z příjmů právnických osob
ze sdílené daně t přidané hodnoty
ze sdílených spotřebních daní
ze sdílených majetkových daní
z ostatních sdílených daní a poplatků

3 147 705, 72 O, 00 2 964 912,94 O, 00
681 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
682 0,00 O, 00 O, 00 0,00
684 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
685 O, 00 O, 00 O, 00 O, 00
686 3 147 705,72 O, 00 2 964 912, 94 O, 00
688 o, 00 o, Oči O, 00 O, 00

1. výsledek
2. výsledek

ho3podaření před zdaněním
hospodařeni běžného účetního období

6 679 088, 50 698 838, 65 -l 269 098, 82 1 028 337, 60
6 679 088, 50 698 838, 65 -1 269 09ě,82 l 028 337, 60

Topologické ctme zení :
IČO: 00231266
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položka syntetický b ě ž n é o b d O b t m i n u l é o b d o b í
čí3ľo Název položky účet Hlavní ČÍMO3t Hospodářská činnost Hlavni činnost HospodUská činnost

l 2 3 4

Pevné omezení dat:

b—
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HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ZÁVAZNÝCH
UKAZATELÍCH 2019



HODNOCEN PLNĚNÍ Rckapo¢TU V HL UKAzAmjcH MlČ PRAKA- ĎÁBLjCE 2019
TEXT 8CFNÁLENÝ UPRAVEKÝ 8KUTE¢NOBT PROCENTO PLNÉN(

Razpo¢ET ROZP10CET 2010 BkutjRS SkutjRU
MxĽrocTovÉ řŔ1LjMY lWl2011&/ZAAC
DANOVÉ
Mimi pnjalky z vytmxnycb činrmti b služeb 21) SKK) 211SKX) ZZ4 ®8 105.74% 105,74%
oämM odvody zYyblmdj ämiosd služeb O O O 0,00% 0,00%
Spdvni pQpluj¢y 3Q(XX) JQOU0 29707 99,02% 99.0296
Diwčh poplatky Ĺvybm[rýcb složeb 2419QU U19ďX) íS3 765 104,%% 104ÄJ%

DU 3 (XX) (JOO 3 000 ODď) 3 147 706 104,92% 104,92%
wjäkwé &bč 3 0qq qq0 j 0qo qqq 10'b,82% 104,92%

NEDAŇOVÉ
ptíjwy z podkytov&1 služeb 7000 75 0UO 81029 1157,W% 108,04%
výnosy zfinuÉčmho mpkri ]QQQ00 100000 101 379 101,38% 101,38%
PHkuy l Ylutních činnwí M000 17$ o® m 170,47% 104,23%

přijaté mkčd pLatby
Omtd p'ijue vnůky
PřiÍdé Deinve$tičm dary
př\jw ~Wov¢ pňspč'ky' úhMy
OstNú Ním
SpkcmC půjčky od obymckm
Omwi ncdaDwé pHjmy

vywřádáÁÍ

PŘIJATÉ TRANSFERY
NetnvemičM tmsfmy od obci
NeůwvatičM tmnsfery od SR
Neulvegtjčnj úmšféry od HMP
Převody z v]mnkh bospcxWské
NWveúičM pHkw tmMEry

InmučM mmfery cd HMP
Iľ~=i tnmťuy í OPŽP

pFjjôté tmruhry

ROZPOČTOVÉ PŔĹJMY CELKEM

ROLFDČTOVÉ VÝDAjE

==ôjok

zmmi p&rku
MukNnk&1 dům
CELKEM Rlwvoj obe·

2 !4h¢Uů
FEGc u vzlůaj atm mtµcm =k1tj
výMba auuM MHMP
Kouúsc živooúho pro~
Ogt&trli pé& O Životní
omtm Yýd&j¢ Bakmálm (přl$pev¢k mTKO)
CELKEM M&taká inhmtmktum

lúpltob 3 Dopmm
Silnice
Ouurú pcme~cib
CELKEM Dopmve

Kmpáob 4 ŠkdvNI mlMd
PMškold zMizení
UkladM škola

v ťom.' přůptvek no p"cm'"
Škokká hůturní Lomiw
Nculves1dční Umsfm/
Nc[nve$tlCuí umsfuy SK
KcmpenzUM mpčviŕy
Détůá hhště a klub
CELKEM ŠkDktd mlAdd

Kapkola S ZdmvotMetd · ~lnÍ o~
SoáAjM kauúse
Prqµam Opppr - KnmunitM ŽĹYOiľ v Ďáblicích
CELKEM Zdmvobictví · oodájd ämčm

Kapkoh 6 Kulwm a cmmů r1Kh
Či=sti húovnkké
ostmi zúcžimsú hikury- krumika
OstatM zákzjhm krilwy- akce MC
OStM aäodmwy pm&tk apéCô o kultAedicMLddwv
Náwestiäú mmsfay
Sµmvn1 bouúse
CELKEM a CCÁWľÚ rvCh

Q (j JQ00 0.00% 0.00%
O O O 0,00% 0.00%
O O 10000 0JJO96 0,00%
O O jOl $56 0,00% 0,00%

2(X) 000 365 DOK) 269ql3 134,71% 73,81%
O O 4 400 0.CX)% QOCN6

3070U0 540000 $68776 185,27% 105,33%

0 700 680 0AO96 0,00%-

40000 40000 40000 1CQOO% 100,00%
ii0(kx) 181 700 mm 165,16% 99,99%

31 869 (XX) 4! 339 700 45 220 308 141,89% 99,74%
O 0 34702 0N% äO0%

32 019 000 45 561 400 4$ 476690 14Z03% 99,81%

O 24 370 (XX) 24370000 0jjÔ% 100,00%
O O O 0,CX)% 0,00%
o z4 370 (m) mmooo 0,co!6 100,0096

36 567 900 73714000 73 M7! 617 207,54% 100,14%

400 000 430 QQO
940QQO l 695 300

Ĺ 340 2 1353%

24 409 0SXJ% 5,%%
m 50& 0.(X)% t8,61%
30$917 22,83% 14,38%

l 300 (XX) I 300 000 838®3 64,47% 64,47%
O S 6320¢0 100228 0,00% 1,78%

2O(XXl 200¢0 O 0,00% 0,00%
] 536 (XX) l 556(XX) 8732$8 56,85% 56,12¶6

9®000 960000 912 126 95,01% 95.01%
3 816 (XX) 9468000 2723GM 71,38%, 26X7%

1112300 l 043 700
BOO (KK) 946 600

2 012 300 l 992 300

623 757 66,08% 50,85%
491 039 54,%% 51,07%

1114 796 5&AO% 66,H%

53:5000 $35 (XX) 34761 6,5096 6,50°6
4917(KX) IQ $$1400 9'W 433 201,01% 93,67%
4 300 (I® noo 000 4 20U 000 100,00% 100,00%

200 (XX) 2(JO OQQ IT7Qj6 ao,s3% N,53%
60000 60000 400QO 66,87% 66,67%

400 (XX) 4QQQŮO 400000 100,00% 10OJJO%
I 9QÔOQŮ 1%00¢0 17tS(XX) 90,26% 90,M6

401 l® 401 I® 334·409 83.37% 83,37%
8 4]3 JOO 14 047 500 IĹ 3M659 149,68% 80,69%

190 000 296 (XX)
O 386%0

190000 900

232 043 122,i3% 78,39%
39250 O,CKN6 7,8296

W29!3 138,(15% 38A1%

346 S® 346 500 270876 78,17% 78,17%
26 500 26500 24(XX) GQ5T36 %,57%

l 625 (XX) l 795 (XX) l U79062 6ä40% 60,11%
O O O 0,00% 0,00%

155 (XX) 334 l® 302(XX) 194.84% 90.39%
50000 $0000 50QQO 100,00% 100,00%

2 Z(X3 (XX) 25A l® 172SSi38 78,34% 67,63%-

Fäpitda 7
Požámi ochmia
CELKEM

»pitok 8 H~htvl
potimd n&rvesúčMhó meťkn (by'yj'eby'y)
CELKEM Elo~~f

430 BOO 825 200
4JO 9% &25 2®

800399 185,75% 96.99%
800399 185,75% %,%%

200 (XX) 200 (XX) O 0,00% 0,CJO%
200 0QO 200 0QO U oÁxy% 0,00%



Kipitôh 9 Vútřd opďvn umospňva
výdi|ôc m plíuty. cmmí pliuby za provedenou m · pojlgtDé
Nálaip mmúk
Nákup
O£tktniůMN
Duy obymcbwu
Cdk~

Vdby doEP 2019

výaj· n· pluy. oamd pktby pc~cDou pďáa pojiwtc
NUupmwúlu
Nůmp wg, pdi"·
Nákup Úud)
chmd r4bpý
Dw1!č p¢)Nltky SK
(Xmní &vmičtú tmdkry
Cúkm nlihú správa
CELKEM vnitřní u)dva

Kipbla 10 Vkůb«mA pK)kbdnÍ
Nespeciňkô~ n=rvy
PMody Klm kkl MW aNi¢b MČ- FV
Ckmrú výc%¢
CELKEM Vb«)bocaá

CELKEM BUué výd·j·

KAPTTALOVE VYDAJE
Eápitoh ! Rozvoj obce
Nákup zůízml - Bďhn. Kruuuwá &koracc
Cmmun IL - CbecaS dům · čájo Uce 80546
C:umm IL - Otmcní dům - äjjo Uce HS46 zidbení
Pozemky
celkem uµum l

Kápkoh 2 Mbtílá krbmrukmn
úám

CELKEM kapttoh 2

KáNtOW 3 Doqimn
R&ommkcc ptl~výa mike hvézUmč -úlnke č.úm
80206
CELKEM kmpltd. 3

4 Škcbtd r mlUež
SHvebnl & venkovní úprwy ZŠ ORG 80954

MŠ -oqÄ kóde ORQ 809$$
SuwebM ůµwy b cj5mrvy úKxhEĹků MŠ ORG 80955
OPPPR- ZŠ
CELKEM UpkoW 4

Km~s0dákj lŇŇ&1d
Uužby č. Uce 80777

CELKEM S

6 Kwúim a ~
PŤesmkDvhú cnnmčud tdŠtě SK Ďáblice
Oďhlučném Sk Ď6bhcc
Spormmi
ĽnfomwM 1úq@

CELKEM lapitok 6

KApIcoW 7 Bqmč~
budovy C. úc¢ 80133
buáovy C. okem 809100

MP C. Uce BI 129
NákW u:chďky č. úud¢1 80991
Nákup «hmky č. 811QO-BJ l®
CELKEM kmp&M '

K1pMU 8 HwµAAhM
Obymy dům Akcíz It.
T¢chnjcké tbMmceM Ď4btidá 339
ByttMboqMáhM (pQKhi v·sWvby Q.'QI2)
celkem ketda 8

9 Vaid'd spníva
mům

CELKEM lapkoh 9

CELKEM Kmpltákrvé výd¶e

ROZPOČTOVÉ VÝDAjE CELKEM
Převod mWlMmu řoHu
Přtvcd do FRR
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Převody · vLutních fondů (SF)
FINANCOVÁNÍ pro8tkdkÔ minulých Let
F~xlly mzmmím kjMům
P+eNDdy vkwtnkn mcwvnim kxňům pňjmy
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM dle výkazů
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM dle výkuô
SALDK) PŘÍJMU A VÝDAJU

2 780 0¢U 2 780 (XX) 2 616 114 H,1Q% 8Q,1Q%
Q O O 0AXj% 800%

200¢Q 20(XX) IS m 77,91% 77,91%
67Ó¢K) 67 (XK) 30 47? 75.33% 75,33%

l0ů0U0 %(m $45® 54,50% ®,56%
Z 967 QQQ í957000 2 736 66¶ 92,24% D2,W%-

O 71 700 70409 0,00% 98,20%

4 681 400 5 658 (XX) S 1&$ $57 11097% 91,85%
365000 439 600 m 13J %.12% 81.47%
365 (XX) 365®0 156 on 42.74% 42,74%

2 790 (XX) 2 8100¢0 l 82$ 9KY7 $5A4% 84,98%
2500QQ 303 4(X) 170Q3 88.17% 66,17%

100CK) JO (XX) 3 (XX) 3Q.(XJ¶6 30,00%
280(XX) 290CQQ 276 191 %,84% 95:24%

8741400 9876000 7975 m 91.24% 80,75%
11 708400 12 904 700 iôm 290 83,66%

l 062 0¢K) 3 769 700
O 149 Z®
O O

J 062 3 910 9QQ

31 375 7QQ 48 716 900

Q 0.00% 0,00%.
E49 187 0,00% 99.99%

O 0,00% 0,00%
149 m ]4.0j% 3.81%-

30449 m 97,05% 62,50%

O m (NO 112 (NO 0AU% 65.12°/+
O l O® 000 9% 472 000% 99.55%_

3000CK) j 328 000 609 m (L0O% 45,889á
O 2000 2 (XX) 0.(KB6 10Q(XW,.

sou cm 2 soz 000 l mm 343.76% 6&70%

3&0 (XX) 880 0QO O Q.(K)% 0,CKW=
380000 380000 Q 4qqy.

2 ?00 (XX) 3 771 900
2 2QQO€X) J m 900

l 6% Ml 76.86% 44.83°/=
100 $41 76,86% 44Ä3%-

O 18000000 648 250 0,(KN 3,6CF/.
330 (XX) 3Q2 BOO 302 248 9!.ST/o 99.%°/.

O 2 69'7 700 m 276 0A)%,
O 270 O® m (XX) OAXB6 100.®°/e-

330000 21 mooo 1795 774 S44J7% 8,44%

2 30000U LI 278 800 l m 034 0,QQ% 11,32%
2 3000QO ll 178800 imou &00% 11,32%

200 (X)Q 2NOQ<)
O 9$0 (XX)

qj 43 l®
7$ (XX) 7$ 000

Rô 100 l no IOU

O 0,00% 0ÁXl%=
O 0.0Q% o.ooy.

4$ Ilk) 10QQQ% 1QQ(XW=
$0000
9$ IDO 29,71%

O 301 (XX) 3QQ 8%) Q,(XN 99,%Y=
O 250000 243 999 ON% 97,60"&
O ] S00000 O o.m
O 206400 2% m 0,ClO% 99,97"/=
O l 112 100 9QO44 0N% KSIYw
ť) 3369 S® l 713 268 (ĽW% 60,8$%

l 300 000 13 269 IDO
O 775 QUO

191 (XX) 191 (XX)
l 491 QQ0 14 235 100

JOO IDO O
100 100 O

7 621 200 58 077 400

38 996 900 106 794 300
180 000 225 O®

O O
35 567 900 73 714 000

180 000 225 000
3 429 QUO 3 429 000

3 80ě ÓDO 3 884 000
3609000 3854 000

42 785 900 110 673 300
39 356 900 77 $93 000
-3 429 (XX) -33 300

565 jl2 43.49% 4;26%
m 190 0,00% 99.TPk
190 124 99,$4% 99.54°/,

1 m 626 0,00% 10,74%

O 0.QQ% 0.lXP/=
O 090% om%

9819467 128,84% 16,91%

402Úl660 37,71%
223 892

O
73 817 617 207,54% 100,14%

192 043
O

13 m 971
13818 620

um 313 126,86% 49,04%
$7 m 280



PŘÍLOHA ČÍSLO 4

HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ
ČINNOSTI ZA ROK 2019



Rozpočet VHČ MČ Praha - Ďáblice za rok 2019

SkuteČnost 1-12
Výnosy

603/01 z bytů 3 22oajo,00 3 239 403,82
603/02 z nebýt. prosmr 1 100 CKX]00 1 792 869,18
603/03 ze zahrádek 10 000,00 9 680,00
603/04 hřbitov 70000,00 76 700,70
603/06 pozemky 3CK)OQOJJO 264 962,00
602/00 prodej služEb - věcné břemeno l® CXJCLOO 22 172,75
602/05 inzerce 250QOO,QO 259 342,00
602/07 ostatní služby 1 000,00 97,52
641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00
662 úroky 15 000,00 10 562,53
649 ostatní výnosy (vc DPPO (-) ) 1 000,00 -434 109,36 l
646 tržby z prodeje DHM 30 000,00
647 výnosy z prodeje po" 76 840,CK)
664 výnosy z přecenění reál, hodnotou 0,00
669 ostatní fin. Výnosy 0,00

výnosy celkem 5 067 ooo,m 5 348 521,14

Náklady
SOl spotřeba maWriálu IOU 000,00 68 050,40
502 spotřeba energie 25OCOO,QO 317 019,00
511 opravy a údržba 2 000 000,00 l 189 628,61
512 cestovné 3 0QQOO 2 702,00
518 ostatní služby 400 OQQOO 491 245,34
521 mzdy + dohody 1 100 (XJO,00 898 865AO
524 odvody za zám. (SP4-ZP) 310 0áj,OO 266 512,00
525 zákonné pojištění zám. 3 248,00
528 OSt.OS. nákl. 30 00Q00 34 702,25
538 ost.daně a poplatky 1 000,00
543 odpis pohl. 0,00
549 ostatní náklady z činnosti 30 OOQOO 37 169,43
SSL odpisj 820 CKK),O0 1 339 991,66
552 zůst.cena prod.maj.
553 zůst.cena prod.maj. DHM
554 náklady z přeceněni RC
556 opravné položky -451,20
557 náklady z vyř. Pohledávek
$69 ostatní finanční náklady

564 nákladý z přecenění RH
Nákla¶ celkem 5 043 000,00 4 649 682,49

Hospodářský výsledek 24 000,00 698 838,65

jředpis OPPO
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ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE K 31. 12. 2019



Pňloha č. 1 k Usneseni ZMČ č. xxx/20/ ZMČ
Mhbká Pmha
Hlavní |nmmnuční komiso

Hlaŕvnf lmmumčnf komiso k
maµRklj a Uvwků mti Praha - Dábli«

k 31.12. 2019

Tato zp'ám j0 na Uůcjadě.
· Yý810dků Ĺnv0ntartzac0 mgeku MČ k 31. 12. 2019
· vý$Mkú fýzických inventur ve vmh ovldowňých inventarizačních 8Ú0di$cích MČ za rok 2019
- závOrů ÚstjMni IikvIdačni komisó MČ zd dno 15. 01. 2020
' vý$l0dků čmncmj Hlavni inv0ntariz&ční komlw MČ, )mnované mnesenim Č.2541191RMČ, zd dne
23.10:2019
· zohlWnónóm ptirů0tků a úbytků movitého a nemovitého majgtku v kdendáŕnlm roc0 2018

1. BUDOVY
C0|ková hodnota evidovaných budovje P'OU ~hozimu
stavu k dwtu 31. 12. 2018
býí& upmvom béhom roku 2018
o rvý6en1 hodnoty budavy B-017 ZS U Parkánu 17- TZH (termom. venůly)
o zvýšení Mdnoty budovy 8-017 ZŠ U Parkánu 17 -TZH (MŠ chodňlky)
o zyýklní hodnoty txKxNý 9-765 zbrcýnice, U Parkánu 7% - TZH
ozvýôlenf hodnoty b~ B-339, Ďáblická 339 -TZH
o PřOV® DHMi na DHM2
Cdkudi hodnotn budw W¢to čjnf k 31. 12. 2019

2. POZEMKY
Celková hodn^ pcmmků pmi ~chaunu ôtwu k datu 31. 12. 2018
býla upnRvBna béMm mku 2010
o hodnotu pcmmků cíbe Kupní 6Mouvý 116/2018 od f.Eko6po4, omtnl komunlk~
o pcmmků MHMP pč. 184&32, 1BW33, 164&47, úl. Na Blatech
o hodnatu pozemků dle Kupní 8mloLNy 055/2019 od f.ArUI Ďáblica ostatní plocha
o hodmtu poumku p.č. 608/3Z omni pkxha, de LV 880
Celková hodnatm 0vkkmných pmmků ánt k 31. 12. 2019

pozmmků m p<jN~vam k 31. 1Z 2018
byla
o hodnotu pozmiků, ~ byty vyřazeny na zákka kn
Celková hodňotR Cm«nků Yedmch m čIní k 31. 12. 2010

3. STAVBY
|nv0mumí hodn^ oWmb v majetku irč pmha . Ďáblice

ptuá pmchazfmu k díhu 31. 12. 2U18
byla upramm běbmn roku 2010 q
maié mvby ('sk'up plbd budwou ÚMČ, aloup y uf. Na Ter&$e

u budovy mjč8kÁ zbrojnk» - malá 8twba
zařazeni w~ých Maveb MHMP - komunikMm v obci
C0jková hodn^ dni 31.1Z 2019

cHková hodncm rmmovttóho mmbMku mč Pmha - Ďábuce
K0 dni lnv¶mjry 31. 12. 2919 äní

údaje v kč

403 258 384,76 Kč

593 800,00 Kč
843 425,81 Kč

3 288 210,62 Kč
773 190,(X) Kč

.141 moo KG

·" '

260 675 441,51 Kč

1 000,00 Kč
7 399 659,00 Kč

1 000.00 Kč
30.00 Kč

ôe

1Ô 295 56&36 Kč

-El 39i 319,36 KC
¶ 004 250,00 Kč

306 743 307,12 KČ

115 649,84 KC
27 329,06 Kč

3 870 18Q00 Kč

987 996,72 Kč

li2



4. hAOVľTÝ MAJETEK

Hod! mQYitóho makkku. ~cwanerKj v mamku MC Prähä - Ďábhce
1. Samcmamé movŤŇ věC a Boubolľy (Hmomý lr|vedičnÍ majetek

(ŕM 40 000,00KČ ) vóetnó Utmjnlho uďfmní)
2. Dmbný ~hodobý hrňotný mamk (do 40 000,-)
3, Drobný dbuhcociDý mňmcítny m~ (soňwaw)

" k

5. NEDOKONČENY DLOUHODOBY HMOTNÝ MAJ. (OQ)

6. PO8KYTNUTÉ ZÁLOHY NA OHM (052)

7. poHLEDÁyKY, FINANČNÍ MAJETEK

7.1 Pohledávky oelkem
7-2. Finančnl
7.3 Cµoohodobó pohbdávky SK Ďáblice -sport Hala)
Pohbdámky AmnCní p~hdky

8. KOREKCE (OPRÁVKY) K lAAjEřKU

PŘEHLED PASíV

8.1. Jmónl úcm j«inotky · uµwujíd pcNobcy
8.2. Famy
8.3. VµNd0k MmpoaMĹ
8.4. Zbmzky

REKApmjLAGE MAJETKU MČ PRAXA-ĎÁBUCE

11 830 286,28
g %0 ®7,42

484 144,30

4180 mm

'. Budovy
2. Paumky
3. Sáívby
'. ~lýlrm~
& k~mých jnvqmjc (042)
6. po(Nqmutó M2)
7. Poh~Nfky, maj~
8. Kom6 (Qpavky) k majeku

0,00

1 579,70
146 830 568,19

5 100 000,00
163 837 147,89

-243 641 H474

812 341 299,47
88 794 058,17
35 067 920,63

7 483 871,09

408 413 600,10
268 m 030,51
310 756 4$6,Ô2

21 966 118,00
4 180 879,40

0,00
163 837 147,89

-243 841

AKTNA CELKEM 923 687 147,36

PA8NA CELKEM

b h

Ing. Mua RůžWca

923 687 147,36

HLwnl kyvqmu1mčn{ kombi

vpmúbdn06=020

"p~Nmw""~"""K

'n
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InventarizaČní zpráva

(počet stran .2.)

Název účetní jednotky:
Městská část PRha Ďáblice

Sídlo: OsInalická 1104/13
182 00 Praha 8 - Ďáblice

ĹČ: 00231266
Kód Lnv.místa: 200139

Datum vyhotovení: 7,2.2020

Druh provedené inventarizace , Periodická
Předmět inventarizace ' Majetek,

l pohledávkjmvazky,podrozv.účty
Datum zahájení inventarizace , 18.12.2019
Datum ukončení inventarizace l 15..01.2020
Datum, k němuž byla provedena l 31.12.2019
Inventarizace
Seznam právních norem
upravujídch inventarlzact
v organfzaci;

- zákon Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů,
- 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
inventur

provedení Fyzická a dokladová

Členové inventarizační komise

HIK předseda: Ing. Miloš Růžička
člen: Ing. jan Hrdlička
člen: Mgr. Renata Henych
člew Mgr. Jiří Kříž
člen: Miroslava Koubová



1. vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitřní směrnice k provedení
inventarizace

Naplnění plánu Inventur:
Plán byl splněn

Informace o seznámení členů inventarizační komise s procesem inventarhace:

Opatření přfjatá ke zlepšení průběhu Inventur a elfmlnacf chyb:

2. Informace q zjištěných ínventar1mčních rozdílech

Seznam gtštěných roMílů proúčtovaných do účetní závěrky /SL 3 VYKu/včetně návrhu
jejich vypořádání:
účet
týšeKč
zdůvadněnl
návrh Yýpořádáni

Bez inventarizačních rozdIlů
Semjaul Ejlštěných rozdílů nevypořáuných do účetní závěrky ,Isl. 4 VYKu/včetně
návrhu jejLch vypořádání:
účet
Yýšc Kč
zdůvodnění
návrh Upořádánl

Bez Inventarizačních rozdílů

Dokumentace uložena ŮMČ Praha Ďáblice
(kontaktní osoba):
Pavia Černá

Podstatné skutcčnoM±
KomeDtář Lnvelxtariukční xprávy k nevypoMdaným rozdílům:

Seznam ptíloh:
Podpis'

Za HIK: předseda Ing. Miloš Růžička .
člen: Ing. Jan Hrdlička ,
člen: Mgr. Renata Henych
člen: Mgr. Jiří Kříž
člen: Miroslava Koubová

Statutární zástupce hla čního,::m:tarosta/tka): [n% Miloš Růžička

S



Tabulka 8

Rekapitu|ace inventurních soupisů nemovitostí
- ve vwKnjctv[ obce -

Způsob zjišťování: Dokladová

Em. Mnotu: MĚSTSKÁ CAsr praha ĎÁBLICE

Kód - název ovidenčni jdnotky, ičo

PO&t Poříz. 0vidorčnl
200130 ·IAÉ8T8KÁ Ust PRAHA ĎÁBLJCE IČO: 00231266 RO

Budova
Účot

021-0100
021-0300
(R14R00
021 0100
021 0300

SUwvba
Účet

021-0400
Cl21«00
Q21D600

ÚČ« 021

Pwmh
Účet

03L0500
0314200
0314)600
0314400
031-0401
0314601
031-0300
031-0%1
o31mo2

031dj502
031-0301

Ôčdt031

C.km

15 408 413 500,19

5 23 226 286,00
S 38 907 180,34
3 284 342 196,80
1 4 784 335,00
1 57 153 501,15

90 310 4%,02

36 251 858 682,69

45 21 734 073,83
9 37 163 709,50

105 719 169 966,21

393 268 m 030,51

205 112 356 043,04
3 12 269,20

585 506,00
30 16 664 252,87

5 2 638 700,00
63 89 609 442,40
19 10 614 529,00

9 32 726 149,00
1 2 WT 625,00

1 3 555,00
1 850,00

393 268 077 030,51

§ěi7 24Ei B¢A7Z

\

vmu SUana 1 z 2 cm (µm202011:05



~ mmÁcÁsT praha
KCň .Mum jednmky, ičo

poCe' PORZ. ~nčrll

Cdkem tm $IlmáNu
021

031

~ 8hmuk

105 718 189 %6,21

393 268 077 030,51

498 987 246 996,72

Prohhh4Nn0, že inventMum n0movttc«i byla provedena ve 8mydu §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb.,
o ůčmcNL znění pazaµ(ch ptodpWi vyhlaky č.270/2010 Sb., o invent3m8cl maigtku a závazků
a Racly Mm. Pmhy čj 2291 kuµteni a pmvodení invemmcle) majetku a Mvazků Mm. Prahy
k 31.122010. výúedky irmntury byty po'wnány ae davem účMnictví a z&uwnenány v pmqramu
pm a wvidoN iS SEM ENO. kde j8oú |jkxzem/ pod zák&ou irNmljry.

LkDa Mvmtury
zaRKgábdne' 6. 01.

"k'n'"no ~' 15. 01. mo
Mkto m~nl:
~p~an/:

Ing. MW mm 15 01. mo
jľmrxj dKum

zmrd

Osoba odpcMdná m
·~1

odpovůdM za
dudočnoď:

odpovgKjM za
~1 daMčrmtl:

MGLRm~benych
ýMno

Ing. Jan Hrd|m
jtMno

Mgr. Jiří Kňž

jméno

15 01. m
datum

15. Q1, Rl
dórtum

15 01. 2Q23
datum

15 01. mu
ámm

L
l
l

Stmm2z2 cm0: 11:e
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xrmumu rya

ROZVAHA
$ p~cm mdv6 deMnM ~)

Obckb(: 12/ 2019
IČO: m30716

m~ Zákkdnl ôkda a m&tebká škoNa, Prahm 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

k dnd 31.

~ podNkbd
U Pmkdwm 17Nl ukxg, Cp. U PMdm 17111
pmMB ~ Pmha 8
m 00 PSČ, poddá m 00

O oKµn~
~dik&čm čldo
~1
zkwatd

7U030718

MČ Čhdbllce

pmm0tpad~rd
tkrvni cmm
vEpckggi činnost
CZNACE

dtzmmcl Mkvy
dlo zňzovaci Ikäny
752%0

Konůtktnl mkko ůCotn4 Jm~k¥
Iebkm 6012148=

0-m

\NMN Uánky

Zádbdd škda d mabd!ská škoda,
Pvaha 8-Ďábúce, U Pankánu 17

'b 182'==,,, ®
IČ 709 30 716, www,sk~&mLa

odpMdMm oô«mm
Em

podpgm azmm cmby odpovédM
'a Údaiů

čmi): 2om2020, 10h20m1b

žI Cl u,,

:xm "" "' ' ' ' GNS Ej~ - m 8ř. O



WZ XURGU©9A IRYA

" ~1-" ""pokWy
m-- --rá "

'^z""j';':, W .Ť .
A.

' Dbuhodm twtm¢mý
1 výskdky výzkum' avývcýe
2. Sďwam
3 pcáva
4 PovDkmky na omh lkNty
5 Dmbrvý db~bbý neNYKŔný m6ý~
6 CkMnf dbuhodobý mg~
' Nmcko~dbuhockm mhmtrNmamek
b pcNrymuló zábhyna dbuhcmhg~mmý
g DkN|hodoôý ndwrNný maj~ Lxč8i7Ĺ k pfudm

h. Dkuhockbý I'mo'tný ml*mk
1 Pomnky
2 Kukumí pMn'Edy
3 Stavby
4 hmtn6 mo«é vbd a soubory hmotných mcMtých věd
5 cďcy ~ých pcwcstú
13 Drobný (gouhknobý hmcRný ~K
7 cmtm dlo~bbý twáný
ej Nmokončm dbyhcKkR)ý hm:Rňý m~
g Fbdrytnlm zábhy na dkjuhodouý hrmCný mamBk

10 Dkj~kýbý MmNný mamek un!Bcŕý kpFDckgi
II'L CNouho¢kM m~

1 Majetkcm účm v cmKAch g |Uzhcmjdm v|~
2 MWÉk~účlmi $poc~nýmvhmT1
3 DluMM c»nné pE|p|ry do spMmMi
5 TermlnowM ~ dbuhodcibb
B Ostdnl dk)uhodobý ~& maMBk

N. DkMmkbb poINKMMky
1 ~~ výpomoci cXouhodobé
2 Houhodob6 Po~ävky" pc~pemých úvérů
3 DkxiMxkté poskymlm zäbhy
či CkMňl pcjh|E~Ky
(j pK]8kytnLm zäbhy na tmmgbry

m 21 m 74U4 4 468 7'21,2$ 4 817 817,06
J71 M250 m 912M

012
013
014
015
016 371 912,59 371 912,59
019
041
051
035

26 4» m60 20 966 4 458 721= 4 01T617,05
(j3t
čm
(Hl
0(22 9 102 8%,78 4 644 169,53 4 458 721.25 48176HÁS
(RS
028 18 322 860,82 322 660,82
0t29
042
052

081
m

462
484
485

471

2Qä2 2aaj 1oh2cm12y ·r. O



Lkwm: XCR3UF«A /RYA ('OfOf2O10 immmq

ČMb

pdauy
ee

B. a~
L Z1mby

Podkenj ~EKiákj
2. rja mmě
3 na
4 Ne)dokmčená výndMii
5 PokÄyvary výimby
6 Výnobky
7, ponzMH~
B Zboä na skkůé
9. zims na ~

10 Ostmni UNoby
IL Kdtkodobó pohMávky

1
4. KMkxkbé poskýhuw zdkbhy
5 jiné pohMévky z ~níär1ndml
6 PU*ymuté náwaM li~cnlvýpcmoa kmtkcnobe
9. P~dNky zmMsMand

10. Sociální
11 zdmvo¢nfpcmn|
12 Dúchocbvé
13 Dquzmmů
14. dané, µjpMcy a jhá otxkbná penbZitá pMéni
15 Daň z pMaM hcxhoäy
16 Po~M¢y ta cmbwň
17 Pohbdávky u vytmým Ůmchlm{ vjédniM lnmjmm
¶8 Pohbdávky i8 mmm vMnkN Ĺnmucemi
28 KMMobé poskym®zabhy na
30 N~tymwch oCdctjl
31. p|¶jm pMEkh obdcbl
32. Ů¢lyddMú
33. jumjdobé p¢nknŔ¥ky

hl Kd~cďjý .'. ||
1. Makdkové mry k
2. ~y k mmmm
3. papky

2082 2cick) icmam»

57
mi«m

111
112 486146,93 488 148,9t3 459M1,0¢
119
f21
122
123
f31
132
138
139

311
314
3'15
MB
335
m
337
33B
341
342
343
344

348
m
381
385
m
377

47 161 317= 47 161 317,28 36 504M8,06
42 7D¢,80 42 704,80 45 143,07

314 314 904,00 481 moo
5 324,00

51 51 m.74 »m,oo

133 257,74 133 257,74 110486,99

48 618 T51,0Q 46 618 T51,0Q 35 832 090,00

10 155 193,28 101551$1» 6 m ~
251
253

sr Q



IRKA

244
245
Ml 9 355 390,06 g 355 39OM 5 BOl 68T,80
243 m 816,22 TT9 81822 5$958323
283
282
261 19887,00 19 H7,00 3?moo

mo sr.



XCFK3U«A FRYA

C.
L

1. mmedm¢ky
3. T~Ny ň6 poňzm|~ho&bého m*tku
4. KuczMt cozdůy
5. Ocedbvad ruzdäy pli prvutnkn pouZitf rmtody
B. 3M můtdQy
7. Opmy pňeKkháuýkách tmních ďxkbl

H. Fondy
1. Fond odMn
2. fom kukumla a¶Dciáhích potdbb
3. RemvM bM hKmKTý zd m~6ho vý$knku tmpodaM1
4 RezmM bnd z cmtnfch thikú
5 FOM r~lkce~ku. (bnd inveslic

hl tmpod&m
1 Výdedek hmlxK1Mbní Účdnlho obdcbl
2. výš®ek Nspod~ĹvB +aiovmm ~1
3. vý~k hospodabni pkdcnéůmclch účlmích otňobi

D. Ctd~
l. F~vy

1. Reumy
íl. OdoWKKkb6z~ky

1. DloutMD ú¶d«y
2 Mančnl
4 DkxMkté ~
7. závUky

Ubhyna msfEKy
n z~ky

1. Kr®md)é úvěry
4 jinekmtkcdobé pUjcky
5.
7 Kri%Mc6é ~zákm
g ŇbGnám*kmôdkmtkxbb6

10. zMmnam

ommm
3 4494 800,15

401 4 273 484,25 4 757 50¢,05
403 35 237.00 ®113,00
405
406
407
408 7'45 i« 7& m

5 m 61458 3m
411 442 548,10
412 812
413 516 525,32 m 356M
414 2 498 433,09 Z648,29
416 1 611067,31 982 604,61

116 mu 543m
118 050,54 5B 543m

431
432

02 m 1*13 294m

441
2084 978,00 1 m 880,00

451
452
455
450
m 2 9B4 978,® 1 782 880,00

49 ZU,13 38 m 414,@
281
289
321 3&1850,84 234 285,08
324 128S48729 1 m 701,68

331 2 365232,00 1 693 189,00

?QQ2 XJ20 SMňwn GllWS Erµuss- LCR GOFEK>W r o mna 5/8



Ljmm·

11. &M I!á!Ruky vUů mmdnancům
12. ScäddN
13. zíhNUm| pQµWnf
14. Díkm~$pc~
15. ČJkM zmnů
16. CkäNní dan6, pcpkNky a jiná dxkbm ~1
17. ow5mmné homy
18 Zävazkyk vládní kmhLK»
19. Zhazky k vytmným MMním vEim ~1Kám
20. Zämzky k m~ým MedMm vUdMm hjgthKĹm
3?- Kjmunobé pňµm zákny na tmwNsy
35. ~ pNštkh
3& ~ ma ďňobí
37. ílčly
38 Oswtrd krétkcňoté Uvazky

333
336 064164,00
337 412 M5,00
338
341
342 375 23&00
343
345
347

374 43 783 873,®
383
m
389 141 14QOO
378 55533,00

uu

W550,®
28362Q00

206 767.00

30000,0O
34 210AO

18397,13
8685,®

2Q(n.= 1ah2ůn123 GnwsEK~- UCRGURCNC m $ t O Old



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

CMóbt 121
IČO: 7m0710

ZátkbdM škola a mmeč8ká škola, Pmha B - Ďábuw u Parkánu 17

k diM 31. p~nd 2019

uúcb, Cp- U FMdnu 17111
~ PMwt8
PSČ, pošb moo

~ O

Ĺdwmcační Cisb
práml knna
dkovatd

7TNSWi8

W: Pndw

1ÁC& č-p. U RMKNHj 17111
obec Pvaha 8
PSČ, 182 00

ďe 1Mlwy
zňzovmci

CZ-NACE 752500

Kmuhg~
601214828

Kix
e-mú

gtránky

Základni Ma a mateřská škola,
mm 8 -Ďábke, u PMcánu 17

1=:B'= ©

7QQ X)

m
pDdµbový záxrwm cmby Qdpc~né

-—~Okmížik čm:

MW. Bc. JO0iEŇ Bvchd
Fbdpbový záznam 6unutám|m
·r!µju

l/ůb',' úl ] l
k

·r Q 1 /4



_ waz XCRGLNXA J VYA /oiot»w

ĹPP l 7 _ _ _-P.i ,. ,' " m

žíž""
k

1. SpoťMN nwbMk
2.
3. spo¢~hýd7 MmMkjvate~ ckdävek
4.
5. Ajďlvm rnaýetku

Akhm dMného rmutku
7. ZIrMa ¶&vu vkMnt výroby
8
9. CmtcwM

10. 1UkMý na fEpmzmtad
11
12 ckmm~by
13. JAMCM MkMy
14 pcmnl
15 JLM pqišMl
16 Ukonnó miáhl MkMy
17 jin6 Mikkidy
18 DM QničM
19. DiU Z
20 dmé
22. SMuwd úroky ·píMkn1
23. pdmy a pmáb
24 Dacy Wůpklná Nnänl
26.
26. Manka a äkodý
27. kMů
28. ockNy ~u
29. prodm~~ mhmodný mab~
30. pmmdhah~ mmý maje¢ek
31 pcetMčy
32. rezerv
33. a zÚčbmkn[ opmných pdaž8k
3'- t%kMy ·vy&mých pohled~
35

501
502
503
504
506
50'7
5OB
511
512
513
516
518
521
5?4
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
540
55i
552
553
554
555

557
558

mm:mml mmn a mmm 664m74
4 $13 mii 140 853,01 4 820.57 98 321,73
2 254 677,97 ?17 527,46 2 115 874,10 201 mz3

177 mm 114 732,10
39 316,00 moo 32 E3ĽCD

138,00 10126,00 4 =,OO 10 421,00

2 m 311,42 16 401,00 2 741 280,52 15188,00
33 128 =OO 512,00 27 471 148,40 253 741,60
10 978 960,42 10 554,58 9 171 31&00 13 636,00

125 41L26 112 8C80O
847 %0.02 552,68 54087'0,(12 745,96

100OQOO

1200,00

453 04&00 432 734,98

69 m,oo

133 837,14 31 937,(X) 346045N

20m 2020 Ek~- (K:RGo«)vc:m 8ř o

4 ?53,00



' xcmuvm l vya

" 7---mm~ky

36. Ckůbú nmmy z

1 PMmM»m6 ~N &p<jď1ty
2. Únjky

3 Ľtmy
4. Näkkdy z plecE~f máhou hcdncRou
5 ommnífh&rm Mkhdy

NL NkNKMY m~ldbuy
1. vybmwých vlddních mtLKf na tmnsbíy
2 NákMý ~ých fmmk7h na

549 51 3&2,38 78 063,® 105617,13 2,22

%1

583
58¢

m

571
572

L
1 Výnasyz pnxk* vtwtNch výrcbkú
2 výncmyz µ~ meb
3
4. výrmy· pmd~K) ~
8. výnosy výkonů
g. SMwni pokuty a úmky z pntxlkmi

10. jné pokúty
11. výn'my' vyl&mých pcňbdävek
12
13. vý~y z dbuh(nobého m*eku
14 výmuyz pncxkýe dkmmcR)ém majetku knmpozemků
15. vyncMl¥z pncKkýe pqzmnú
16. FoMU
17. CKtdňí ~ Z čtnmM

L
1 výnc]uym~Hcemý¢h pepčm podňú
2 Úroky

601
802
803
804
H)9
641
842
8¢3
644
845
&¢6
647
648
849

m 83m $314437,68

5 523 646,21 577 967,00 5 076 485,94 4$6 747,00
240 765,00 238 217,50

303459,00 997 34'5,22
181 73 1i525 240608,52 3298Q.10

881
862 2 551,26 2 390,42

GNfS Eu~g- LcRGoFUM:m o 3/4



Umkuik AOW xcmuvxuw břKR fU1U72LM9 /Gmmu1®

E ·
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3113 ZŠ 2 252 965,12 KČ

3111MŠ l 207 097,00 KČ

3141ŠJ 528 146,76 KČ

3143 ŠD 211 791,12 KČ

coUmn 4 200 0QO,OO kč

MC Praha - ĎABLIČE
DoruHno 17 02 2020 qCj0377/2020 MCPD F'
HtY8
&,

Základní Skoba mateřská škola, u
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

se dd1+ U Parkánu 17/11, 182 OD Praha 8 - Ďáblice

Hnančíú:yymggní k 31.1z2019

vYpcäcmala: Eva Kšková, ekonom

schvádlL ŕedtbM šk

ÚŘAD MČ Praha-Ďábllce
Ĺ

Do4' 17, 02. 2020

či -
Vy"" "-- -·· -·--·--· '·-·-·
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Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďábúce, U Parkánu 17

se ddlcm: U Parkánu 17/11, 182 OD Praha 8 - Ďáblice

Finanční vYpotÓdánl k 31.12.2019

~ 3113 ZŠ
knihY 1 872,80 Kč
kancelářské potkby 45 782,05 KČ
čisticí a úklidové prostředky 92 411,71 KČ
ostatní mmňái ido 668,83 kč
ekktňna ZŠ 516 111,59 KČ
vodnéZŠ 124 120,20 KČ
teplo ZŠ 340 020,55 KČ
ofmvy a uddováM 92 029,50 KČ
cestovné 10 421JJ0 KČ
pohoštěni, reprezentace 92,00 KČ
škobnl pmofkké 1 1CK),00 Kč
~1 38 416,00 Kč
poštovné 2 653,40 KČ
Wkfbnnl poNtky 83 700,33 kč
škded neped1¶Ncké 18 724,70 Kč
pmmové Yyba¥en( 84 181,72 kč
bankovní popmkY 4 388,q4 kč
KQP, revize 45 055,50 KČ
s$užbV cstatnÍ 95 092,72 Kč
Rbbtron 25 992JJO KČ
inEeroe 63 B37AO KČ
guzb¥ Syp 30 565,00 kč
pmnf prádla 1402,35 KČ
kQpkování 66 833,98 KČ
svoz odpadu 37 005,87 KČ

GDPR 5 204,CKj Kč

pnmdemÝ senAs výtahů 58 211,00 kč
ľnÚcNání 34 978,CXJ kč
OON 90 920,23 Kč
odpis na ú&u 314 1200,00 KČ

Skok 12 728,70 KČ
Wuúčutna Škcdné udáksti 500,0OKČ
°dplbY 117 194,35 KČ

,FdWďDDHM 9600,00 kč
2 252 %5,12 KČ

vYpacovaia: Eva KŠírová, ekonom

zákkKku"gDka mdKEŠská
mm 8 -~ U Rrkáw 17

='=,'= @
' JC 709 30 7)6, . CZ

schváW: NW. josef BucMl, ředitel škol
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Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

se sídlem: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

Flmnční vYpořádání k 3L122019

náam 3111MŠ
knihy 18 492,2Ô KČ
DDHM do OE 6 82LOO KČ
kancelářské potř'ebY 22 017,20 kč
čistk( a úHidové pťodředkY 46 216,56 kč
ostatMmateŕiál 30 565,50 kč
etektRna MŠ 332 630,85 KČ
vodné MŠ 122 063,50 kč
tepb MŠ 211445,88 KČ

opmvy a Udlžování 5 045,00 KČ
cesimré 1 160,00 KČ
pohoštěd, repre=~ 46JJO Kč
poštovné l 326,60 kč
telefonní poptatky 52 013,21 KČ
škokd neped¶%lcké 10 595,50 KČ
p'oYmové vYbwed 19 156,86 KČ
bankovní popk"ky 2 494,46 KČ
BäZP, revke 76 606,13 KČ
duähý ostatM 61 174,73 KČ
pmní pddta 40 435,(X) KČ
kQpko¥ání 14 970,31KČ
svoz odFQdu 34 898,58 KČ
služby GDPR 2 632,00 kč
pn'kkmý seMs výt·hů 13 004,98 kč
DON 36 738,00 KČ
p°kuty ' p'Mje 10 (XX),® KČ
pQlB'ěd škala 6 364,30 KČ
·Kfe"y z4 982,65 kč
Fďkeni DDHM 3 2(X),CK) KČ

l 207 097,00 Kč

vypmcDv·Ĺ·:trk&Eva Kš{mMĹ ·konom ===
m"="8'-'= ®

:C 7W 30 716.
$dwu|: Mgr.josetf Buchal, hedit.l Ško



Základní škola a mateřská Škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

) '
se sídlew U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

Finanční vYpóHdáni K31.1L2019

~ 314!Š
äsúda úklkbvé p'Dstředky 23 813,CK) KČ
mtwtnl matertáj 33 082,83 KČ
"ekktňňa ZŠ 78 594,77 KČ
elektí¶na MŠ 12 150,21 kč
vodné ZŠ 18 169,50 KČ
vodné MŠ 13 695,00 KČ
bepbZŠ S6 953,94 KČ
tepio MŠ 30035,27 KČ
opravy a udížovóni 64 206100 KČ
t0!k'hjnní popkrtkY 3 145,55 KČ
škdenÍnepearťaé 6 550,00 kč
PWm~¶b~ů 11 36Ľ34 KČ
HnkNn[pomkY 4 197,50 u
BOZP, revke IS 062,50 KČ
gužb¥ ostatní 2 015,(X) Kč
inzeme 2 249,00 KČ
Čištění LAPÔL n 33Q,2OKČ

120564AO Kč
DDHM 1996%jL5 Kč

m 1Ma6u

mwäHi: jQsefBuchal
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Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice. U Parkánu 17

ddlem: U Parkánu 17/11, 182 do praba 8 - Ďáblice

FinBr!čN vypoHdW k3L12,2019

rům 3143ŠD
kaNmáhkél poeebY 2 433,00 kč
ommí mtedál 539,00 kč
éW¶huš 103 344,17 kč
vodnéZŠ 25 483,00 kč

79 879,95 KČ
cmDvM 112,(X) KČ

Zlí 79L12 KČ

Yypma~: Eva kšuovĺ Uonom

zákMniškDja a maúeřšká škola,
Praha 8 U Rarkánu 17

®
bČ m JO T a

Kh!ddlt MOr.~ Buchal NdRol školy
,
\



2s Ukladní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

sesldkím U Paňcánu17/11,182 00 Praha 8-Ďáblke

F1mr~Ymumk31.1z2019

účd čerpáni
arattekt - studie 78 650,00 KČ
mň~ učebNY ICT 100 890,00 kč
qiMm 179 S4ôAO kč

vYpmc~a: Eva Ksrcmmkonom ====
©

MU. josef Buckd Mltei školy

I

l
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ZPRÁVA INVENTARIZAČNÍ KOMISE PO K 31. 12. 2019



ZÁKLADNÍ ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 - Ďáblice, U PARKÁNU 17
sldlo: U Parkánu 17/11, Praha 8 - Ďáblice, PSČ 182 00

E) ředitel školy Mgr. Josef BuChal

www&o1Qdablic&cz
mM@dbladablkecz

telq/bn: 283 911 049
IČO: 70930 716

l
b
F

ZÁPIS 0VÝSLEDK\J 1NVENTARIZACEV Ú¢ETNĹJEDNOTCE
Základnlško|a a matdšká škola, Praha 8 - Ďáblice, U Paíkánu 17

k 31. 12, 2019
(pňloha účetnictví)

Na základě pokynu vnitřní směrnice č. 1 vydané kditelem školy byla pmvedena řádná lnventadzace
- M*tku
- Zhaitků
- Pohkdámkňnančnlho majetku
· Fondů
- O$tatnía pMKdnkh účtů
- Zásob
a to v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. A vyhláškou č. 410/2009 Sb., zákona o ůčetnicNi
v účebl jednotce:
Základniškola matekká školq Praha 8- Ďáblice, U Parkánu 17,
Datum záájenl Mntaíizace 15. 11. 2019
Datum ukmčanľ inventaňzace 31. 12. 2019

lnveMaňzace by|a píuve&na ke dni 31, 12. 2019 inwntaňzačni komisi vo složeni:

PMsadkyně inventaňzačnl komlse:
Členové komise:

Aknä Votatová
Eva Kšlmvá
vIasta Poláčková

Za invôntaňzovaný majetek hmoH odpovídá Mgr. Be. Josef Buchal, kditel školy

Způsob pmvedení inventarizace
a) Fyzická
b) Dokkdová

výsledek inventaňzace

l Ma]otok 018 Dmbnýdbuhodobý nehmohlý majetek 371 912,59
022 Samostané movité věá a soubory movitých vě¢i 9 102 890,78
028 Dmbný dlouhodobý hmotný 1Tgetek 16 322 660,82

Zásoby 112 Účty zásob souhlasí s fýzickcu inventumu
(doklad účetnlcNl - potŕavinový list)

486 146,93



ZÁKLADNÍ

=

ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 - Ďáblice, U PARKÁNU 17
sídlo: U Parkánu 17/11, Praha 8 - Ďáblice, PSČ 182 00

ředitel školy Mgr. Josef Buchd
wwwskoIMablice.a

red/tel@sbladabllcem
le n:283911 049" %0, 70930 716

Pohledávky 311 ' Pohledávky odběratelé - souhlasl s knihou faktur 42 704,80
314 Zálohy - elektňna, vodné, pmvozní zálohy 314 904

- Soupis záloh v účetnictvl
377 o$tamí pohledávky O

Finanční 261 Pokladna - účty souhlasí se stavem pokladny 19987
mjotok 241 Běžný účet- účet souhlasl se stavem finančního účtu 9 355 390,06

(závěmčný výpis k datu inwntaňzace)
243 Účet FKSP 779816,22

Přechodné 381 Náklady přfštích období 133 257,74

Flnanční a 411 Fond odtMn 399 619,19
peněžní 412 Fond kultumích a sociálních potřeb 812 969,67
fondy 413+414 Fond t'ezervnl 3 014 958,41

401 Fond dlouhodobého majetku 4 273 484,25
416 Fond repMukce majetku 1 611 067,31

Závazky 321 Dodavatelé - neuhrazené kktuty souhlasí s účtem 384 650,84
324 pňjaté zá|ohy - stravné, čipy, Rnančn1 nona 1 285 487,29
331"333 Zaměsmanci 2 366 232
378 Ostatní závazky - Kooperativa, akce hrazené žáky - 55 533

úbt soljh|así s inveMumlm soupisem
336"337 Záväzky $8 soc. zabezpečeni a zdrav. pojištěni 1367109

- Účd souhlasl sľmovým soupisem - odvody na
účty

342 Ostatní přimě daně - účet souhlasl s mzdovým 375 236
soUpi*m - odvody na účty

374 pňjaté zábhy na dotace 43 783 873

Pibchodnó 388 Chhadné účty aktivnl - souhlasí dotace 46 618 751
účty pad" 389 Dohadné účty pasfvnf - spotkba eneľgil 141 140



ZÁKLADNÍ

2$
ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 - Ďáblice, U PARKÁNU 17

sídlo: U Parkánu 17/11, Praha 8 - Ďáblice, PSČ 182 00
ředitel Školy Mgr. Josef Buchal

www.skoladablicea
ndltd@skoladablicaa

Ľeleh)n:283 911W9
IČO: 709 30 716

Hospodáhký z běžného účetnihôobdobl O
výgkd0k z hospodářské ännosů 116 050,54

Souhlasl s hospodařénim jednotky v r. 2019 celkem 116050,54

Vyjádřeni inventaňzačnl komise

a) k =ným lmntattučnlm mzdllům
b) Kdodtžwání předepsaných postupůo ma0tku azávazků aůčdnlch postupů
c) Cjp~kcKmněn1 nedcstdků

-bez CňpomlnEk
·Nz pňpomímk
-bez připomínek

Pmhlášenl inventaňzačnl komise

|nventa=e byla provedena vsouladu $ ustanoveními zákona 563/1991 Sb,., o účdnictvi a vnitřní směmicl
k pmvedení invMaňzace,

V Praze 1.2. 2020

Pkdseda inventaňzačnl komise Alena Votavová

Členové komise Eva Kšímvá

Vlasta Poláčková

Pkvzal: Mgr. Be. Josd Buchd, řéditel školy



ZÁŔLADNÍ

É
ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 8 - Ďáblice, U PARKÁNU 17

sídlo: U Parkánu 17/11, Praha 8 - Ďáblice, PSČ 182 00
ředitel školy Mgr. Josef Buchal

wwwLskoladabli¢e.a
mitd@sjbladabllcea

tele/bn:283 911 049
IČO: 70930 716

Konečný lnvemľiza¢ní »S
P

Fyócká inventura býk provďena Ke) dni 31. 12. 2019

Pode inventámích seznamů byl zjištěn tento majetek:
DNM 018 371 912,59
OHM 022 9 102 890,78

' DDHM 028 16 322 660,82

Celkem sk(mčný stav pcxile inventury
DNM 371 912,59
OHM 9102890,78
DDHM 16322 660,82

Účebú stav ke dni 31. 12. 2019
DNM 018 371 912,59
OHM 022 9 102 890,78
DDHM 028 16 322 660,82

Fbzdlly ke dni 31.12.2019 Q,- KČ

PR provedení inventury ndjy|a zjištěna žádná manka ani žádňé Dřeby&y.

V Praze dm 1. 2, 2020

Předseda inven=ačni komise Ahna Votavová

Členové inventaňzačnl komise Vašta Poláčková

Eva Kšírová

Převzal: Mgr. Be. Josef Buchal, řéditel
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ProhláŠení o provedení inventarizacc a komentář k rozdílům
.t!

(počet stran ....-.-.....t...)

NWv účetní jednotky'

SEdlo:

Zájadnl škola a mateřská škola, praha 8 - Ďáblice,
U Parkánu 17
u Parkánu 17, Praha 8 - Ďáblice, 182 00

IČ: 70930716
Kbd hív.místa: '·í" 1"(" /S"

Datum vyhotovenL 30. l. 2020

Druh prDvedené mventanzace Periodická
Předmět in~tmmee Majetek

_ _RQkkdávkmva"kj',podmzv.úm _ _ _j
"Datum zaháknj myentarhace ' 11. 11. 2019

Datum ukončení hwem*r~e " 31. 12.2Ô19
Datum, k Umuž provedena 31.12.2019
fnmntaňmce
Semam právmkh norem - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
upmmjkích hwentmrhad pozdějších předpisů,
v Dr1pnlzací: - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku

a závaúů,
l - vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení z.č 563/1991 Sb, ve mění
pozdějších předpisů

Zpäso"b """ pruvedeM " F'yzkĹá a dokjadoä
hwentur

á~~

IK

Í
předseda: Ing, Eva Kšírová
člen: Alena Votavová
člen: Vlasta Poláčková
člen: Daniela Čápová

1. vyhodnoceni dodržeM vyhlášky ĺ 270/2010 Sh. a vntthú 8měrnj£e kpmvedeuí
inventaMzace

Naplnění plánu 9nventur:
Splněno dle vyhláškj'



Informace o seznámeňí členů inventarhační kombe s procesem inventarizaces

ANO · seznámeni

Opatření přijatá km xjepšeM průběhu inventur a elhninad chyb:

Proškolení členů dílčích inventarizačních komisí

2. Lnfonnace o zµštěných inventarizačních rozdílech

Sesmam z$tšUných rozdílů proúčtovaných do účetní závěrky Isl. 3 vYKu/včemě návrhu
jejkh vypoHdání:
účet
tgšé kč
Můvodnění
návrh bypařádánl

Rozdíly nexjištěny

Seznam aigtěných rmdfjů nevypohádaných do účmtní závěŕkj' /$L 4: VYKu/včetně
Mvrhu jejich vypořádání:
účet
výše kč
Můyodněn/
návrh vypotůdání

Rozdíly nezjištěny

Ckmuuůaní o"ob")'
Inl& Eva Kšírová

Kommůář inventari=čM mpr&n' K

Semam příloh:

Zalk předseda: ln& Eva Kšírová
člen: Alena Votavová
čĹea: Vlasta Poláčková
člen: Daniela Čápová

Statutámí zástupce inventarizačního místa (ředltel/ka PO):

Mgr: josef Buchal, ředitel školy

ZákMrd Keda a mateřská škola,
pmha 8 -, U 17

CD
Nm»m ' '-'



ROK 2Q19

Stav maktku:
Stav keAnj 31. 12. 2018
štípy inYentarizacé ké dni 31. 12. 2019
Stav llweh'tařizace ké dni 31. 12. 2019
Stav lnvmMzac0 ke dňl 31, 12, 2019

OHM (022) 8 927 460,78
OHM 69 708,10 (nákup)
OHM 105 721,90 (převod MČ)
OHM 9 102 890,78

PHrůstky v roce 2019:
ZŠ 175 430 ZŠ
MŠ O MŠ
ŠJ MŠ O ŠJ MŠ
ŠJZŠ O ŠJZŠ
¢e)kem 175 430 Celkem

Vyhzeno v roce 2019:
O
O
O
O
O

Stav inventarhace ke dni 31. n. 2018
Stav Inventarizace ke dni 31. 12. 2019
$tiw lnvwmmcje ke dni 31. 12. 2019
PHrůstky v mce 2019:
ZŠ 54 685,95
MŠ O,-
ŠI MŠ O,-
ŠJZŠ O,-
cbjk0m 54685,95

Stav ln~tar|zace ke dni 31. 12. 2018
Stav lmentarlzace ke dni 31. 12. 2019
stav Inventarlzae ke dni 31. 12. 2019
Stav lnvenMzace ke dni 31. 12. 2019
~ hT~nmmce ke dni 31. 12. 2019
PHrů6tky v 2019:
ZŠ 1842465ÁO ZŠ

MŠ 6319
ŠJZŠ 18 726,20
ŠJ MŠ 5601
Celkem 1873 112,-

Takto pmved0nQu 1n~mrlm.ahva|ujl:

V pruo 17. 1. 2020

DNHM (018)
DNHM
DNHM

317 226,64
54 685,95 {převod MČ)

371912,59

DDHM (028) 14 724 146,53
DDHM 165 774,14 (nákup)
ddhm 1 707 337,86 (převod MČ)
DDHM -274 597,71 (vyřaz.majetek)
DDHM 16 322 660,82

Vyřazeno v 2019:
m 911,72

MŠ 26 120,99
ŠJZŠ 35 565,-
šnAš O
CUcem 274 597,71

ředitel školy

~1 . "e m '
r .

.



Dutum zahájení: 11. 1l 2019
ljaitum ukmčení: 15. L 2020

plbdE0da Akna VQ/twOvá

Členové kombe: ln& Eva Kšlmvá, Vlastn Poláčková

podpis

Prutoko! o kwemarhad rmjetku Základníškda a Matcřské škoty, Praha 8 - Ďáblke, U Padcánu 17
Datum mh¶en1: 15. 1l zoiq
D&tum ukončeof: 15. l. 2cEu'

a) Fýzkká Inventura byla pmmdena ke dni
b) Podle lmmtámkh seznamů M iqištěn tento m«ek

OHM g 102 890,78 Účet m
DDHM 16 322 660,82 účet 028
dnhm 371912,59 Účet 018

Celkem skutečný stav podle Inventury:
OHM 9 1A2 890,78
DDHM 16 322 660.82
DNHM 371 912,59

ÚhtnÍstav dni 31. 1Z 2019:
OHM 9 102 890,78
ODHM ž6 322 66om
DNHM 3719U,59

RQzdm ke dM 31. 1L 2019:
DHM O
DDHM O
DNHM O

účetO22
ůčet028
účetO18

účet022
účetO28
účet018

ů&t 022
účet 028
ÚČet 018

Schv&tube:

V Pmub dm 17. L 2029

zápis schvduje:

Phds«k koMseé Ahna V~ová

Členové kombe: Eva Kšírová

Vlasta PoláUwá

podpis



ROK 2019

OpemtNni evidence ZŠ MŠ ke dni 31. 12. 2018
PKrů$tky2019:
nákup a zařazeni- ZŠ

- ŠJZŠ
převod od MČ
PTfrůstky celkem:

vyřu0nlz QpemNnfevidence

- ZŠ
Vyřazeni celkem:
Opemdvn(emence ZŠ a MŠ ke dni 31, 1L 2019

1545 324,10

50033,92
5 033,95

62 138,10
117 205,97

18 520,90
18 520,90

1644 009,17

Schva|W0:

V Praze dne 17. 1. 2020 .joM Buchal
ředitel

i

l
t

!

f

Takto pruvedený invemnzačnfzáN schvaluje:

AJ.na vmvová podpis
_

Kš'ru·á

p·dpisÄ

""'"'" "
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I ľ l
I . .PŔ"A Áf\ ',.:

'Čr"á ·Gú"e'.
r · ·' ' "PR'A' .GÁÚ

"éR'A G ,. ,..
., ., . . .. .. ,

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR KONTROLNÍCH čINNosŤj

. . .' 'MČ ptáka - 'ĎABLICE
bonjčerlo: 02.04.2020 .
=°,22Šcpd

ijml1ll:)|)ll
" ;'i' 1 _i

,' ' st¢j"opis č. 2
,i

: l '
l Zpráva o výsledku přezkoumání hospo&Ĺření

městské části Praha - Ďáblice !!
! ' ;C
l ¶1;

· ' podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouniáváni hospodakní územýfcbsamosprávných celků ? dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdčjšjc¶i předpisů
(dále jen Zákon Č. 420/2004 Sb.), provedeného k

' í
u

, jifv Uřadu městské časti Praha - Ďáblice ť
se sídlem Osinalická 1104, Praha 8,

za období od 01.01.2019 do 31.12.2019 " t
t

rt bp

, ' " l. Přezkoumáni hospodaření městské části Praha Ďáblice (dále též rAČ) se uskt.tečnilo
formou dílčích přezkoumání hospodaření, která proběhla v období: l'

! a) )8.11.2019 - 06.12.2019 l
b) 16.03.2020 - 27.03,2020 }

C

' 2.
Přezkoumání hospodařeni městské části Praha - Ďáblice za rok 20j9 bylo zthájem

podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č, 420/2004 Sb. a § 5 .odst. 2Épísm. b) pákona
i č. 255/2012 Sb., o kont,role (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2Q!7 Sb. (dlák je? l
j kontrolní řád), doručením oznámení o zahájeni pkzkoumánf hospocaření kontrolovane1

; osobě dne 17.07.2019. Písemné pověření k přezkoumání hospo dá'ření na základě
ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4i:kontrolniŕo řádu l

· vydala ředitelka odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního mě3lá Prahy hig. Irena ŕl Ondráčková pod č.j. MHMP 1394741/2019 dne 09.07.20|9. Íl ,

,
'lP l 3. Přezkoumáni hospodařeni vykonaly: ,; :

i kontrolorka povčřená řízením přezkoumáni: Be. Jana Kabilová :1 ;
l koňtrdorky: Ing, Ilona Honsová 1|

i
Ing. Hana Luptáková :
Ing. Hana Trávníčkové j; ·

j'
, l

' l .l
' :i )

j;
I

,

Sídlo: MariänskC nám. 212, l IQ DI Praha l "P

' PmcoviMč: Na Pankráci 368$/17, 140 00 Praha 4 ' :
q

Kontaklní cemrum: 12 444, fax: 236 007 020 ':
E-mail: ID ds: 48ia97h ", '

.
1'· P' l " i

j ' i l
i '· 1

l i
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A. Pňedměty a hlediska přezkoumán/ hospodaření : l
Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním ht¢spodařeni MČ,

vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž obsahová náplč jh uvedeňa {níže.
Přezkoumáni hospodařeni bylo uskínečněno výbčŕovýrň způ sobem. V qřípadě,

že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chYbv a jsou podrobně
popsÁny v části B. a C. této zprávy. j

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmčtem přezkoumání
údaje, na které se vztahuje povinnost mľčen]ivosti podle daňového řádu.

Údaje o hosppdařejM MČ vYimenôvané v dále uvederýčh předrnčtcch
přezkoumání hospodařuň bYĹY přezkoumávány z hlcdiska (viz ustamiveni § 3 zákona
L 420/2004 Šb.): ',
A. dodrŽování povinnostf stanovených zvláštními prAvnimi předpisy, "zejména: ,

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Uzemň cli samospqvných
celků a dobrovolných sväzků obcí, ve znění pozdějších předpisů, ." !

- zákonem č. 131/2Q00 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějš předpisůj
- zákonem Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vc veřejné správě a o změnč některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o 'Q"počtových pravidlech územních 'Qzpočtů, v'e znění

pozdějších předpisů, 'i
- zákonem č. 563/"1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších PředPisť,i
- úkonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předq"ů?
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdčjších

předpisů, ' ·
- zákonem č, 586/1992 sb., o daních z příjmW ve znění pozdějších přQpisů,
- zákoneni č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znční pozdějších předi)isů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti íičkterých s]n|uv,

uveřejňování tčchto smluv a o registru smluv (zákon o registn. smluv), ve mění
pozdějších předpisů, :

- obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, Bterou se vydává
Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/200Í' Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kolntro|e),
ve znění pozdějších předpisů, :,

- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vc znČrú pozdějš cjj předpisů,
- vyhláškou č. 4lÓ/2009 Sb., kterou se provádějí některá .isianovení zákQna

Č. 563/1991 Sb., Cp účctnjctví, ve znění pozdějších předpisů, pro něh tCré vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších předpisů,

k '

l .
- vyhláškou č. 270/20!0 Sb., o inventarizaci majetku a závw ú, vé"zněni pozdějšlch

předpisů, l
- nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměmh zaměstnanců ve veřejných

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odmčn členů zastupijelstev územních

samosprávných celků, ve znění nařízení vlády Č. 202/2018 Sb.,
- Českými účetními standardy pro některé vybrané' účetní jcdqÓ'iky, které vedou

ůčetnicrvl podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., Č. 701 - 710 (dále jen čfjf č. 701 - 710).

B. souladu hospodaření $ finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

rP
l

P

-2- ' :
Ô, q

l
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. C. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné ňnanční výpdmoci a pQdmin¢k
: jejich pouŽití,
l
l ,

; D. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacíc

, : ' |t

' Obsahová náplň předmětů přezkoumání ho8podař¢ní

' PíMnnčt: Zákoň č, 42Q/2004 Sb. § 2 odst, 1 písm. a) pln¢ní př{imq a výq'iů 'ozpočtj_, včeújč
, peněžních operací, tYkají&h Sc rozpočtovÝCh prostředků it ' (jBylo ověřeno zejména: :
: - dodržení náležitostí, termínů a způsobu projednání závěrečnéŕo účtu zajmindý
: rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ú7,emnic|1

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

, - zda iná MČ sestaven střednědobý výhled rozpoČtu (§ 3 zákona Č. 250/2000 Sb.,
! o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve gnění poz.dějších př¢Nisů),

- pomp při sestawni, schvälov&' rozpočtu včetně jeho rozpisu podle poQrobné rozpočtovéskladby (§ 4 - 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpK)čtových pravidlech tlZ¢mních rdzpočtů,
' vc znění pozdějších předpisů), .

- postup při prováděnf vybraných rozpočiových změn, rozpočtových opatření (§ 16jZákOna
! č. 250/20® Sb., o rozpočtových prävid!éch územních rozpočtů, Jefzněni pozdějších

předpisů), ŕ
° ! - postup při poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (§ 1'Ôa - lOd zákona

' č. 250./2000 Sb., o rozpočtových pravidlCch územních rozpoČtů, \}eih1ění pozdějškh
j předpisů), · l
P - zda MČ povinně zveřejňované dokumenty, tj. návrhy střednědobChc 'Uýhledu 'c1zpočtu,: rozpočtu a závěrečného účtu, a dále střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová
: opatření a závěrečný účet, zveřejnila v souladu se zákonem č. 250/200:0 Sb.,
i o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších pře9Qisů.
( P

; Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjniů rozpočtu a čCrpání vybraných
l běžných výdajů (včetně výdajů na platy zaměstnanců a odměny členů 'ZästupitelÁa MČ)
l ' a kapitálových výdajů. Na vybraných případech bylo ověřeno, zda by[y'"příjmy a výdaje
; zatříděny do rozpočtu MČ v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o to, očíové skiadbč,
' ve znění pozdějších předpisů. Ověřeno bylo rovněž nakládáni s fimnČnhni pijstředky
' na bankovních účtech a v pokladně.

k

: přeamč': č, 42O/ZQQ4 sil. § 2 odst. l pí$m. b) fiMrbční operacc iýkajíci se IvC'rbY
; a PQužití

r

: výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžríclíf fondů zřízených
' l podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ůŽemních rýzpočtů,

ve znění pozdějších předpisů, (Fond sociální a Fond rezerv a rozvoj"j, ||l k'yti peněžních
fondů ňnančnhni° prostředky. Dále byla ověřena oprávněnost a správnýs¢ ívorby Jčerpání

l peněžních fondů podle pravidel schválených orgány MČ a správnost zaLčtóváni přis_ušných
, účetních případů. ::Y

P

: Předmět: Zákon č. 420qq04 Sb. § 2 oqst. l pí$m. c) nák!adÝ a výňosY podliika|elské žinnosti
: úzenmíhQ celku ·
Ĺ Bylo zjištěno, jakými druhy podnikatelských činnosti se MČ z'ibý"ala a zda byly

P

' l Činnosti podléhající dani z příjrrl4 tj. ůaňovaná činnost, vykonávány a v Zúčetnictv{!vedeny
l odděleně v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. F.1,'.ni, Prahy, kterou

m 3 m
I, l



b

se vydává Swtut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (tj· pFonájmy bytových
a nebytoyých prostor, pozemků včetně hrobových mist a jiné druhy podnikatelské činňosti).

.
Dále bylo ověřeno, zda MČ plnila povinnosti dané ustanovením § 1'1 pbecně zÁvazné

l

vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, tj. zejména zda sestavila plán činEoStí pod[chajicích
dani z přjjmů a jak pouŽila zisk ze zdaňované činnosti.

' výběrovým způsobem byla ovčřena správnost rozčlenění výnosů á nákladů hlavni
' a podnikatclské (zdaňované) činnosti pro potřeby výpočtu podílu MČ ná dani z příjmů

hl. m. Prahy a správnost zaúčtováni výnosů a nákladů a vykázaného výsl3dku hospodakní,
ze kterého MČ vycházela při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl, m. přäýi

výbčrovým způsobem byly přezkoumány smlouvy související se zdaňovanou čipností
- smlouvy o pronájmu, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cbn, jejich 'oPsah
a plněni. l

I

, př¢dmčt; úkí'n ¢µ 4?0/?mq Šb, § 2 odst, ] pism, d) peněžnj operace, tyj"li¢í se sdružených
' pľQstřec|ků vYnakládallých na ůkladě lnezi gvěma vice Cizeninín1i celkY, µnebo

zädadČ smlQuvy s jinÝmi právnickYmi nebo fýzickými osobami
l

MČ v přezkoumanéin roce nevykazovala ani neuskutečnila peněžní yerace týkající se
' sdružených prosúedků. Kontrolní skupina nezjistila existenci smlouvy, níž základě ktéré by

ý' byly vynakládány. l l
I
I

. Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. § 2 odst l písip. e) finančni Qperace, týkliicí'se cizích ZdrojůI

: ve smVs]u právních předpisů o účetnictví
r

PTezkoumány byly roční pHrůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykµané v účejnictvi

.
MČ, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla oůěřena
správnost účtování. MČ vykazovala v účetnictví k 3 !.12.20!9 dlouhodobé §áí'azky v c¢lkové
výši 4 727 tis. KČ. iednalo se o přijaté zálohy na transfery, technické zhocnOcení prov'edené
nájemníky (,.odbydlování") a pozastávky plynoucí ze smluv o dílo. Byla zvážena příjmdná

' rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých záv=, a dále zej-n¢na, zda ýkony
' související se vznikem dlouhodobých závazků býlý v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb.,
' o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závú,ou vyhl'áškou

č. 55/2000 Sb, hi. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města| Prahy, ve|znční
' pozdějších předpisů. ' , i

Dále byl přezkoumán podíl něsplacených přijatých cizích zdrojů na příjmech
schváleného rozpočtu a podíl výdajů na dluhovou službu (pode ustanovení 1§ '9 odst. 2 obecně
závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlaj '. o města É'rahy,
ve znění pozdějších předpisů). ' '
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb, § 2 odst. I písin. f) hospodařeni a naklfd'Ĺni s prQ$tl'edkY
poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí pôskYlnůtými n;í základě
mezinárodních smluv "

Kontrolní skupina nezjistila, že by MČ v přezkoumaném roce nak!áála s prosáedk¥
z Národního fondu nebo jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárddáťch smiuO. MC

Otakové prostředky nevykázala. !

Předmět: Zákon č. 42QQOQ4 SR. § 2 odst. l PíSmr g) vYúčtováni a vypc-řÍ'dání fj;par.čních
' vmhů ke sYtnimu rozpočn', k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k ióÝm rozpdčtům,

, ke státrgln fQndům a k d#lšhn osobáin l
q

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vja'bě na ůčetinictvf
, a výkaznictví, dodrženi podmínek a terminů) ke státnímu rozpočtu, k rozqočtu hl. m. ;Prahy'a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Výbě'ovýrn %ůsobem' bylo

,- 4 - .
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.l ověřeno dodržení účelu a ělnění podmínek použití poskytnutých dotací. (ncinYestični dýtace
' ! na provoz jednotky Sboru dobrovolných hasičů a pro místní lidovou kniŔoynu, iweštiční

' dotace na Uce ,,Lékárna, ordinace, sociální Služby", ,,Rekonstrukce přist4jový¢h ce|t ke
' ! hvěŮámě", ,,Stavební práce a venkovní úpravy ZŠ", ,,Výměna kotlů a staĽební práce !MŠ"

' a ,,Rekonstrukce JSDH"). ', '
l
i PMmčt: ukQrl č. 42q/2qq4 Sb. § 2 odst. 2 pism, q) nakládáni a hospQdařáli $ maiekcm
: ve vlastnictví ýzemního celku
l
P Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládánl s majetkem lil. m. Prahý,"svěřenýin MČ,
i a to zejm6na s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících naklPdání s majqtkem
: h!. m. Prahy a mzhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení 34 · 36, '|3, 89
I a 94 zákona č. !31/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve mění pozdějšieÄ řkdpisů, ĺ} čá't
: čtvrtá obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydáÝá·Statut hlaj'ního

města Práhy, ve znění pozdějších předpisů) a v návaznosti na vedeni toho(o majdku
, v evidenci a v účetnictví. ' lvýběrovým způsobem byly přeZkoumány roční přírůstky a Ubýtq d!ouhodqbcho

' ! hmotného a nehmotného majetku vykázané v účetnictví včetně maj¢tku vedS'nCho
i na podrozvahových účtech, vytvořené oprávky k dlouhodobému majctku, z:)ů'sob a sprifvnos1
: ocenění. Bylo ověřeno provedení invcntarizacc majetku a zásob a na vybradém vzorký byla
: ověřena fýzická existence pořízeného majetku. ,,
q

; zákon č. 42Q/?QQ4 Sb. § 2 odst. 2 piSm. b) nakládáni a hospQd*ní smajStkeln
, státu, s nímž hpspo¢laři ýzemní celék ,'MČ v přezkoumaném roce nevykázäla, že by nakládala a hospodařila s majptkem

l : státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.
I 1|

pMmet: 7Akon č. 420qq04 %, § 2 Qčísh 2 písm, C) 7A¢áváPí ŕl \)skutečň'ováni veřejných
' Zakáz¢k S výiirnkQµ Úkonů {l postupů pŤezkQ\unaných o'Rán¢m pQd|e zv|ätnlhQ
, i právníhQ pkdpiSu

0 ' Přezkoumání bylo provedeno z hlediska dodržování zákom č! 134/20j Sb.,o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání e réalizaci zaká7.ck. !
l MČ nerealizovala v roee 20 19 žádnou podlimitní a nadlimitní Ycřcjňou Lakazhu.
' Byl přezkoumán postup zadavatele na vybraných.zakázkách:

- Kontejnerové stáni a oprava chodníku MČ - veřejná zakázka náÍého rozsúu na
stavební práce (§ 31), If

, - Výměna kondenzačního kotle - veřejná zakázka malého rozsahu na @dávky (§ i3 J),
r - Termoregulačni ventily, vyváženi systému vytápční v ZŠ — veřejná'zakázka malClio

rozsahu na dodávky (§ 31), É

, - - Nákup ovládacího zařízení pro technickou Část Firepoňu pro JSDE vcřéjná zakázkal.'' malého rozsahu na dodávky (§ 31),
P

· - Zhotoveni uměleckého betlému do veřejných prostor radnice - .;,véřéjná zakázka
; malého rozsahu na dodávky (§ 31). 1,·
: 'i

, l Přeď'ň¢¢' ZákQn č. 420/2004 Sb. q 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a azků a <1ádání
: s nimi ' l'

, Byly. přezkoumány strukiura a stav pohledávek a 't.ávazků z hlayrfí a podnikatelskéP i činnosti a výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek i)o sp|alnobti bylo
. l "ýbč""ý? 'f'ů'°bem ověřeno, zda neh!y"í jejich promlčeni a zda k byly v iolllad'!

: Nčetními predpisy vytvořěňy opravne položky, byl zhodnocen systeín zabe;tpečeni
l k. 5
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pohledávek proti prolnlčeni a zda je MČ schopna řádně a včas plnit závizky. zhodnoc¢no
bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dn . Il

Dále býk ověřeno, zda úkoný, na základě kterých vybrané pohkdÍivky a závazky
vznikly či zmlkly, byly schváleny příslušným orgánem (ustanovení § Š9 a 94 Ľákona
Č. !31/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a u dlouhod'obých
pohledávek byla posouzena rizika s tím souviscjicf, '

Předmětem přezkoumání bylo i účlovánf podmíněných pohkdávSk:'a "Láva7ků, zda
pohledávky ze smluv splňuji kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.j

' k

Ptedničt: ZAkon č, 420/2004 Sb. G ? QČíSt, 2 pjspn, C) tµČ¢ní za áv'a7kY fYzických
a právnjckých osob ' i '

MČ v pfezkoumaném roce neručila za závazky fyzických nebo prá jnických osÔb, ani
kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by MČ ručitelský závazék poskytla. I

l

Předmět: Zlíkon č. 4?0/2Q04 sp. § 2 odst. 2 písm. t) zastavOvání movitých a ':nemovitýťh v¢ci
ve prQs|)¢ch třetich OS® l

MČ v přezkoumaném roce névykazovala, ani kontrolní skupinou nebylo :'jištěno, že
by MČ měla zastavený movitý nebo nemovitý majetek ve prospěch třetích bsob.

,
Předm¢t: ukon č. 420/2004 Sb. § 2 ®st. 2 písm. g) zřizováni věcných PEewen k majetku
územního celku 1|·

MČ v přezkoumaném roce uzavřela 2 smlouvy o zřízeni včcného břemencj, rcs?.
služebnosti, na svěřeném majetku. V obou pflpadcch MC vyslupova\a jakÍ strana pYviňňa.
Bylo posouzeno, zda zřízení bylo pl'ovedeno v souladu s platnými právn/mi předpi$y| (např.
;%:áj¢ní příslušným orgánem MC, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a Qjmem

Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, zda byl návrh Ea|,zápis do !atastru

nemovitostl předložen hlävnímu městu Praze k potvnení spTávno$ti pžedkládané Éádosti
pro katastrální úřad v souladu s ustanovením § 21 obecnč závaznC vyhlášky
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou sc vydává Statut hlavního mčsta Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, zda byl učiněn zápis věcného břemene do katastru rj.emovitostí a 7ár
byb v účetnictvt u nemovitého majetku vyznaČcna škuteČnQat, Žg jc na mĹcĹku zšNcnj vXnC
břemeno.

Předmčt: ZákQn Č. 420/20Q4 sb, § 2 oast. 2 písm. h) účemictvi ve¢ené územniw ce]kerR
Na vybraných účetních případech bylo ovčřeno, zda je úČCtniCtVjí jedeno V jodadu

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších pÉdpisů, a provádčcirrú
předpisy. Dále bylo ověTeno, zda byl vytvořen a fungu.jc vnitřní kontroldí $ystém ve sniyslu
zákona č. 32012001 Sb., o finanční konirolc ve veřějné správč a q změnč ňčkta'ých jzákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších" přcdpisů, (byla přťzkoumána, |ú'oveň
zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda doklaŽjy byly Iqnnálně
ivěcně správné a by!y archivovány zejména v souladu se zákoned jč. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. |1

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením
§ 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvf, ve znění pozdějších předpisd, bda podájá věrný
a pociivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace MČ ve smyslu tl)hoto 7ákon!a a zda
byla inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni provedena v souiaáu s usianbveními
§ 29 a 30 tohoto zákona. '
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: Přeá[nčt; Zákon č. 42Q/2004 Sb. S 2 odst. 2 písm. i) QyČř¢ní pQmčru dluhL ú'zemníhQ celku
: k průměru jeho příjmů za poslední 4 roZpočtové rpky pod|e právního předpisu \1pravuiicihQ
i pdpQ"Čdnč)st rot

· V případě přezkoumání ho3podaření prováděného u městských části 1Ĺ1avniho města' ] " b

: Prahy se neověřuje poměr dluhu územního celku k průmčru jeho příj,nhi za posjedni
: 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odEoyčdnost, rjebot'
l městskou část hlavního města Prahy nélze poväžovat pto účely zákona č."' 420/2004 Sb.
i za územní samosprávný celek podle ústavního zákona č, 1/1993 Sb., Ústava České repué!iky,

! vc znění pozdějších předpisů, a nepodléhá proto pravidlům rozpočtovC odpovčdnosti
' ; stanoveným v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočto¥ é odpovědnÍsti.

: Označeni všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání' hospodařÍni je
uvedeno v Přůoze č. l této zprávy. Doklacjy, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedcny
v části B. a C. této zprávy, v popisech k jednotlivýn) zjištěným ncdostatkům.

' l Ba zjištěni z konečného přezkoumání hospodaření ll

l Při konečném přezkoumáni hospodařeni MČt! · byly zjištěny následujÍcĹ chyby a nedostatky, které nemají Uvažnost nedostsitků
' uvedoných pod § IQ Qdst. 3 písm. C) zákona Č. 420/2004 Sb.:

' ) p?edmčt; ukon č. 42q/2004 Sb. § 2 odst. l pÍsm. a) plnění příjmů a výdaju ĹĹzpočtu víelne

: peněžních operací, týkajících se 'QzpQčtQvÝch prQStř¢dků
ľ

' } Právni předpis.' Zákon č. /3//2000 Sb,, o hlavním městě Praze, ve znění pozdějšic'h před€isů
l'! > ustanoven/§ 89 odst. l písm. q)

!

t MČ, v souladu s ustanovením § 100 a 101 zákona č. 131/2000 Sb., o,h1avnim fňČSlČ
. l Praze, ve znění pozdějších předpisů, zřídila jako své iniciativní a po'ad'ý ;o'ggny výbory

(kontrolní a finanČní) a komise (sociálni, kulturní a sportovní). Vede členů ĹaStuplteistvá MČ
byli do funkce členů výborů a komisi zvoleni i občané MČ, kteří nejso,u zastupiteý mč

; (fyzické osoby). Kontrolou odměňováni Členů výborů Zastupitelstva MČ a koínisí Rady| MČ,
) kteří nebyli členy Zastupitelstva MČ, bylo zjištěno, Že Rada MČ usnesenít 'Č. 285/19/RMČ

b

; ze dne 27.J 1.2019 schválila poskytnutí finanČníCh darů za výkon RmjĹcé, Člcnů výborů
! a komisi fýzickým osobám, které nebyly členy Zastůpitélstva MČ (za vý¢on v roce ZOi9).
l Pravomoc rozhodnout o této skutečnosti však přísluší pouze zastupitelstvu ¶čštskC části.
; MČ nedodržela ustanoveni § 89 odst. l písm. q) zákona č 131/2000:Sb,, o hkjvním
I mčsté Praze, ve znčni pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že 7.astupitelstvh inčslské čÉi je: vyhrazeno r'?zhodovat o peněžitých p!nčn(ch poskytovaných fyzickým oso:jtíln, kieré rcjsou
! Členy zastupitelstva městské části, za výkon fůnkce členů výborů zastupitelstYá městské čásii,
l komisí rady městské části a zvláštních orgánů městské části, ':
l
T

· nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § l J pdst. 3 písm. c)
: zákona Č. 420/2004 Sb. " ' !1'

P

4d

l C. Plnění opatřeni přijatých k nápravě chyb a nedostatbÓ
i a) Při přezkoumání hospodaření MČ za rok 2018 a popř. předchozí rod}

l " byly zjištěny následujíd chyby a nedostatky (pozn.: pouze nenipravenC Chyby
4l a nedostatky ke dni ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí rok-):j

l
P ,P

' lP
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. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. l písm. a) plněni ptijmů a výda u rozpočtu včetně
: penčžnlch oper&Cí, týkajících se rQzpQčlQvých proStředků I
,
,

Právni předpis.' Zákon C. 3/2/2002 Sb.. o úřednících územních sam3sprá}'ných )ce/ků

, a q změně některých zákonů, ve znění pozdě/ši"ch předpís'ů · 'iW

> ustanovení § 2/ odst. 5 !'
U zaměstnankyně MČ zařazené do Úřadu MČ s osobním číslem 200 1 ňebylo dol'oženo

ověření odborných znalostí ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zviáštnl o(jbomé
' zpbobilosú ůkdníků úzcrnnich samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jež
; v pHloze uvádí náplně jednotlivých spřávních činnosti, k jejichž vykonávání je ncZbytné
i prokázáni zvláštní odborné způsobilosti. Z popisu pracovní činnosli zaměslna'nkyně
l vyplynulo, že mimo jiné provádl kontrolu účetnictví příspěvkové orgarLi2ke, kíerá oLěření
' odborných znajoslĹ ve smyslu výše uvedené vyhlášky 'vyžaduje. BylO do!ožjo, že

zaměstnankyně provádí kontrolu v přispčvkové organizaci podle ustahoverú § 9!
; l zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpiÁ, a dle ustanovení
l § 5 plm. b) téhož zákona jsou vedoucí v orgánech veřejné správy při realizaci fihančni
: kontľoly povinni zejména dbát na to, aby finanČní kontrolu vykonevali 7amčsinanci
: s kvalifikačními předpoklady. ,, l

MČ nedodržela povinnost přihlášení k vykonání zkoušky zYiáštrú odborné
' způsobilosti do 6 .měsíců od vzniku pracovmho pomčru úředník& neb3t: zaměstníÉkyni

s sobnim číslem 2001 vznikl pracovni poměr na základě pracovní smlojvý uzavkae dne
: 1.8.2017. Ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti nebyla k datu úkonCení přczkoµmáni

hospodařeni MČ za rok 2018 na místě, lj. ke dni 8.3.2019, přihlášena. i
) MČ v tomto případě nepostupovala v souladu s ustanovením § 21' odsi. 5 zákona
" č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změnč 'něµerých zákonů,

ve mění pozdějších předpisů, podle kterého je MČ povinná přihlásit ljředn&a; který vykonává
: správni činnosti stanovené prováděcím právním předpigem, k vykonáni zk0ušky do 6 gěsíců
' od vzniku pracovního poměru úředníka nebo do 3 měsíců ode dne, gd; úředníkj začal
: vykonávat správní čitinost, pro jejíž výkon je prokázání zdášini odořňé způsobilosti

0

: předpokladem. '
) Neprokáže-li úředník územního samosprávného celku zvláŠtni odbornou způs(?bilosl
l ve lhůtě 18 měsíců podle § 21 odst. 2 uvedeného zákona, měl by být břevecien na' jinou
i činnost pro kterou úředník předpoklady splňujc.

,NAPRA VENO.
J l.

ukQn č, 42Q/?QQ4 sp. § ? odst. 2 písm. q) nakládáni {í s maj¢tk|em ve
. vlagnictví Úze[nníhQ celkvj
. Právnípředpis: Zákon č. /3//2000 Sb., o hlavním měsíc? Praze, ve znění pozdě/š/ch předpisů
} > ustanoveni § 36 odst. l

, I ,P J

' Zastupitelstvo MČ schválilo dne 13.6,2018 usnesením č, 2í9/i8/ENĺč zřízcní práva
stavby k pozemkům parč. č. 1729/527 a 1731/6, všc v k. ú. Ďábli'e ,(sh1|ouva č. SML

' 107/2018). fřed schválením zřízcnf práva stavby nebyl zveřejněn záměr 7ři,dit právo 3!a"b?
.

k předmětným pozemkům, k jeho vyvěšeni došlo až dne 29.6.2018 js datem s,'jmuti

l 16.7.2018. Dále Rada MČ schválila dne 138.2018 usnesµúm č. 815/18/RMČ uqyř'ní
, smlouvy o výpůjčce č. sml/047/2018 za účelem výpůjčky nebytových přosío' o v7měře q' 64,5 m' v objektu Obecního domu č. p. 159/7 v k. ú. Ďáblice. k výpůjčce Ľebytových prostor

' : aebyl záměr zveřejněn vůbec.
: V těchto případech MČ nedodržela ustanovení § 36 odst. l zákon:j j. 131/2000 Sb.,
' o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého sc z"e'iejňují dislpozice

, zářném o nakládání s hmotnými nemovitými věcmi nebo právem stavby ?na úřcdnď descerb
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' ' úřadu městské části, a to po dobu nejméně 15 dnů před schválením v orEápecti městských
: · éástí. Kontrolní skupina upozorňuje, že nezveřejněním zámčru se stáva. iilprávni .jednání

neplatná. ::
lýApRA veno.

' Předmět: IákQn č, 42Q/2004 $b. §'2 odst. 2 piSm. h) účetnictví vedené územ-úÁl celkem
' Právni předpis.' Zákon č. 320/200/ Sb., o,/ínančn/ konň'ole, ve znění pozdě/:č 'q předpisů

> us/anoveni § // ocis/. 4 !j
P

' MČ předložila inventarizaci majetku a závazků za rok 2018 příspě 'ljové orgadiza¢e
: Základní škola a Mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu !7, "-"í<eňé MČ.,|By|o

zjištčno, že v nčkterých případech příspěvková organizace neovčhla, z:i'af skutečny stav
veškerého majetku a závaZků odpovídá stavu majetku a závazků v účemictv . jednalo se např.

, o účet:

: ,' - 314 300 - Krátkodobé poskytnuté zálohy (elektřina), na kterém k 31.12-2018
' vykázána mimo jiné záloha ve výši l 200 KČ, která však nCbyla doložena skřtečnostÍ,

- 314 200 - Krátkodobé poskytnuté zálohy (vodné), na ktěrérn byl zůsjatek minip jiné

- doložen i dvěma zálohami za niěsíc záři 2017 ve výši 16 020 KČ a 13 02Ó Kč zap|ac§nými
: společnosti Pra!g.ké vodovody a kanalizace, a.s. Jelikož se jednalo o 7álohg jplacené v roce
: ;2017, měly býljjz V průběhu roku 2018 zůčtováný, ,.ý

- 389 - Dohadné účty pasivní, na kterém byl vykázán zůstatek ve v¥šl' IB 397,13 KČ,
ten však nebyl doložen skutečností, např. předpokládanou výší náklaŽiů na cĽrgle

: spotřebované v roce 2018. i!
Inventarizace we&uých účtů příspěvkové organizace Základní škOla a Mateřská

! 'škola, Praha 8 - Ďáblice, U P&rkánu 17, nebyla k 3lj2.2018 provedcnj !¢e]a v soĹladu
: s ustanoveními § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd,ějších přŮpisů,

; neboť příspěvková organizace neověřila, zda skutečný slav veškerého mlaj,eľku a záĹ'azků
" 'odpovídá stavu v účetnictví. ,,
: MČ v tomto případě dostatečnč nezajistila náskdnou veřejnosprávní fáančni kontrolu
' ve smyslu ustanovení § 11 odst. 4 zákona Č. 3'20/2001 Sb,, o fnanční hÁtroie, vc lzněni

pozdějších předpisů. !1
lýApRA veno.

: Právnl předpis.' Zákon Č. 563/199/ Sb., o účetnictví; ve znění pozdějších /3ředni'sl7
' l > us/anó]'en/ § 29 odst. l a § 30 odst, l a 2

. ' '
' MČ při inventarizaci majetku a závazků hospodářské činnosti za rok ,áOl8 neov éřila,

zda skutečný stav vykázaný na účtu 349 - Záväzky k vybraným místním Jlii:ánĹrn institucím
,odpovídá stavu v účetnictví, neboť:

- na analytickém účtu 349 0010 - ,,zapojení V do Rozp." byla vykázáiia částka mínus
5 000 000 kč týkající se zapojení prostředků hospodářské činnosti do rozpočtiŠ hlavni čii\nosti

i v roce 2010, !'
, l - na analytickém účtu 349 0051 - ,,odpisy" byla vykázána částka 2 8 7j2í3 kč tý|kajíc!
I l se nákladů na odpisy majetku využivaného v souvislosti se zdaňovanou činností rcalizovane
' ) od roku 2000 do roku 2009,

. - na analytickém účtu 349 0052 - ,,prodej majetku" byla vykázána č4tka 4 786 914,54! kč týkající se zůstatkových cen prodaného majetku z let 2004, 2006, 200}, 2008 a 2010
O

, ·(např. prodej pozemků, soupravy Vari nebo prodej hasičskCho vozidla), íi j " ",.analytickém účtu 34Q 0054 - ,,bez názvu" byla vykázána čásíki 2 937 600 KČ
týka'ícl se zůstatkových cen prodaných pozeníků na základě kupní smlouvy ·zé;dne 20.].2010.

b S ohledem na skutečnost, že 'MČ na úČtu 349 vykazovala k 31 1Ľ2018 záVa'ky
,

,vzniklé do roku 2010 (lj. vzniklé před účetní reformou), měly být uvedené čásĹky přeúčtS)vány
': l

l -9- ,, l
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, na účet 432 - Výsledek hospodařeni pkdcházejících ůčetnich období dle ,,P3stupu zpraCování
l

účetniclvi a účetního výkaznictví k roční účetní závčtce za rok 2012 u městských :'ástí"

' vydaného odborem účetnictví Magistrátů hlavního města Prahy, který n'i{po jiné uiláda|. ! ,,prověřit sláv úČtu 349 ve vztahu k zůgtatkovým cenám, prodejům a přejQ'důn1 íinančních
' l prostředků do hlavni Činnosti - ryto částky proúčtovat proti účtu 432". i"'
. l Od 1.1.2010 je účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím (pq]ožka

l ŕozvahy DJII.20.) obsahově vymezen ustanovením § 32 odst. 5 písm. c) vyh|áiky 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 jx)Mějšitňipřcdpisů.!pd|e
l kterého tato položka obsahuje závazky z titulu dotaci, grantů, příspěvků! SUbvencí, áávek,nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetnín\ jednotkámj které

' l jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkodými organiÁcemi
a regionálními radami regionů soudržnosti. ,

Inventarizace účtu 349 - Závazky k vybraným místním vládním iňsíitucim reby]a
' k 31.12.2018 provedena zcela v s0u|adu s ustanovenínii § 29 odgt. l a § 30 odst. l a 2 Zákonač. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdčjších předpisů, ve kterých je stanoveno, že ;účétní

- jednotky inventarizác! zjišťují skutečný stav veškerCho majetku a závazkt) a ověřu.jí, zda
l zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. ,,, lNAPRA V,EN0.

i
fl b) Při předchozím dMím přezkoumání hospodaření MČ za rok 2019 , :
l

l l " byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které ncmaji závžžňost nedostatků
uvedených pod § 10 odst. 3 písm. C) zákona Č. 420/2004 Sb.: '°

l
PředmČt: Zgkon č. 42Q/2QQ4 Sb- § 2 očjSt. l písm. C) náklady a výnosy pocnikaidské činnosti

i úzcmního celku ,,
Právni předpis: Vyhláška č, 4/0/2009 Sb , kterou se próvádě/i některá uä/anovení úkona

' č. 563//99/ Sb., o účetnicM. ve zněnl pozdě/š/ch předpisů. pro něk/eré vybrané' účetní
.jednotky, í'e znění pozdějších předpisů ;Ĺ

P
l > uswnovení § /0 odst. l i

l MČ v přezkoumávaném období účcovala na účet 511 - OFrdvy a udržováni
' , minusovými zápisy na stranu Má dáti o úhradách z titulu přijatých pojigtnych plnění zd škody

i na majetku hlavního mčsta Prahy svěřeném MČ v celkové výši 115 7313 "Kč (např. účetní
doklad č. 190000150 ze dne 21.2.2Ól9 a č. 190000878 ze dne 14.8.2019). ';

' Tento účetní postup s využitím účtu 511 - Opravy a udržov&í ,nebyl v Ťjuladu
l s ustanovením § !0 odst. I vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustqnovení

' l zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, p"Qněkteré yybranC .
účetní jednotky, ve znční pozdčjších předpisů (dále také jen vyhláS<a), podle kieného
nestanoví-li příslušné ustanoveni této vyhlášky jinak, obsahové vyrtéŽení jedndt]ivých

' i položek účetní závčrky vychází z názvu dané položky, jejího systenjtického zljtřídční
, l v příslušné části účelní závěrky a případně z obvyklého způsobu µžití přkÍušného

F' syntetického účtu. l'
' MČ měla správně účtovat o předpisu pohledávky a pojistnCni plně-lí:na stranu Má dáíiúčtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky se souvztažným zápis?ŕg m straku Dal

$yntetického účtu 649 - Ostatní výnosy z Činnosti, a to v souladu s obsajôvým vAezcním
položky výkazu zisku a ztráty B.1.17. Ostatní výnosy z činnosti (sgnÉclický účet 649)
uvedeným v ustanoveni § 37 odst. 2 písm. I) vyhlášky, a dále o přijatých "náhradách ni slranu
Má dáti účtu 241 - Běžný účet se souvztažnýni zápisem na stranu Dal ú¢tu 377 -;Ostatni

" krátkodobé pohledávky. K ovlivnČní výsledku hospodaření nedošlo. chýbnýn' pýswpem
l

' l-10.
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: účlování došlo ke dni 3 1.10.2019 k nesprávnCmu vykázání-výšě položek výk37.u zisku 'a ztráty
A,L8. - Opravy a udržováni a B.I.17. - Ostatní výnosy z činnosti. , :

' ' NAPRA!VENO.
I

' Pře¢mět: jikon č. 420/2004 $b, § 2 Qdst. 2 písm, a) ňakládání jí S majetkem ve
lv|astnictvi ŮlemnihQ cclkµ " i

Právni předpis.' Vyhlášku č. 4/0/2009 Sb., ktemu se prováději některá us/(mo1'eni zák(m(l

, č. j63//99/ Sb.. o úCe/nic/vi. ve znění po?dě/'š/ch předpisů. pro něktzré ]')'brané| účemí
' jedno/h, ve znění pozděiši¢h předpisů

> ustanoveni § 55
.,

, Kontrolou nakládání a hospodaření s majetkem svěřeným MČ b:y, jo; zjišično, že mč
;. nesprávně 7aůčlova]a na srranu Má dáii účtu SIl - Opravy a udrto,vání nákl My naprojektovou dokumentaci technického zhodnocení stavby na akci ,,Termo'regulačnt ;ventijy

I a vyváženi systému vytápěni v ZŠ Praha 8 - Ďáblice" ye výši 49 300 lŠč (účetní doklad
, č. 220000240 ze dne 18.6.2019). Vzhledem ke skutečnosti, že se jed"ialo o náklady na: projektové práce, mčla být tato částka správně zaúčtována prostředr iůvim účtd 042 -
l Nedokončený dlou]1odobý hmotný majetek na účet 021 - Stavby, nebo}' jpodlc ustdnovení

l § 55 odst. l písm. C) vyhlášky Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá Qstanovení |zákona
, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro něktÚS vybrmiC účetníl: jednotky, ve znění pozdějších předpisů,' se jednalo o nájdady souviséjící s pořízením
i dlouhodobého hinotnCho majetku, který je součástí pořizovací ceny tohoto níajetk"j C¢ybným
' . posiupem účtování došlo ke dni 3 1.10.20!9 k nesprávnému vykázání výšežpolož:'y i;ozvahy
, A.Il.3. - Stavby a položek výkazu zisku a ztráty A.1.8. - Opravy a udfž'pvání a Aj1.28. -Odpisy dlouhodobého majetku. b
' výdaje býlý rovněž nesprávně zatřídčny na položku 5171 - 0p,řavy a udtžováni

(účetní doklad č. 100000512 ze dne 19.6.2019), jelikož se jednalo o tdhnické zhoáoceni
: stavby, tudíž o kapitálové výdaje, měly býi yýdaje správně zatříděny ba položku Í512l -

Budovy, haly a stavby. M¢ tím nedodržela druhové tříděni výdajů stbn9venC vy|gáškou
. l č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbč, vc zněnl pozdějších předpisů, kde .je niimo jinc
· l uvedeno, že na položku 6!21 - Búdovy, haly a s(aVby patři výdaje odp?:idajícíl :ádladům,
. l které účetní předpisy vyjmenovávají jakožto součást ocenění d|ouhodobl ho ma'ctkt- (§ 55
, i vyhlášky č. 410/2009 Sb.), a další obdobné výdaje, které s pořízením souviséjí.

·" NAPRA 'ENO.

i Předmčt: ZákQn č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm, b) účetllictví vt;¢ené územi'iim celkem
: .l Právni předpis." C'ůS č. 701 - 710 (§ 36 odst. l zákona o účeinicrví) ýC

' l > ustanoveni' ČÚSČ 703 bod 5,2,3, '
: I MČ poskytla v roce 2018 neinvestiční dotaci SK Ďáblice, z.s., v cekovC výši 400 tis.

Kč (Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dne 14.2 .2018),
: určenou k vyúčtováni do 30.6.2019. SK Ďáblice, l.s., předložil dne 28.6.2?1'? MČ vyúílování

' dotace. Bylo zjištěno, že mč k rozvähovému dni (tj. ke dni 31.12,2018) rhprávnč účtovala
' l o částce 400 tis. KČ na stranu Má dáti účtu 388 - Dohadné účty aktivpí:i se souvz-ažným
i l zápisem na stranu Dal účtu 672 - Výnosy vybraných mistnich vládních inPitucí z transferů

(účetní doklad č. 900000192 ze dne 31.12.2018) a že k okamžiku |vyúčtování nebyla

: l zúčtována poskytnutá záloha na dotaci. :':
Ĺ MČ v lomto případě nepostupovala podle ustanoveni ČÚS č. 70: í Transfe¶, bodu' 5.2.3., kde je mimo jiné uvedeno, že poskytovate! účtuje k rozvahovému dni, kierý přcd¢há7j

okamžiku vypořádáni o vytvořcní dohadné položky na stranu Má dáti přísl'ušného účtu účiové
' I 'kupiny 57 - Nákladý na transfery se souvztažným zápisem na stradu ,Dal účtu 389 -

' Dohadné účiy pasivní. K okamžiku vypořádání dotace účllpjc poskytovatcl o zúčtováni

i - JI - . !
l l

: , :
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, ! dohadného účtu na stranu Má dáti účtu 389 - Dohadné účty pasivní se souvztažným zápisem
' na stmnu Da! účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ,l :

Chybným postupem účtováni došlo ke dni 31.10.2019 k nesprávné ju!vykázár)l výše
l položky rozvahy B.II.32. - Dohadné účty aktivní a D.!I!.37. - DohadnČ účty pa:sivní
' a k ovlivněni (zvýšení) výsledku hosjx)dařen[ ke dni 3 1.12.2018 ve výši 800 is. Kč. l

Napra VENO.
' l :. l .
, l Právní předpis.' Vyhláška č. 4/0/2009 Sb,, kierou se pro\'ádéii některá uj/anoven/ zábna

' č. 563//99/ Sb., o ůče/nictvi, ve znění pozdě/š'/ch předpisů, pro některé Ť'ybräné íkuní
jedno/ky, ve znění pozdějších předpisů

P

> us/anoveni § 33 ., l
MČ v kontrolovaném období uzavřela se zaníěstnanci s osobním číslým 6706, ¢708,

' 6709, 6710, 6716 dohody o provedeni práce, ve kterých bylo jako sjed,nký d'uh Ŕráee
uvedeno vedeni kurzů pro seniory (např. PC gramotnost, cvičeni nebo ,ióg? pro senĹory).
Kontrolou vyplacených mzdových výdajů a nákladů bylo zjištěno, že MČ ]1dsprávnč účdvaia

l příjem peněžních prostředků v celkové výši 53 990 KČ (příspěvek od senibiů) jako sn:ižcni
l výdajové rozpočtové položky 5021 - Ostatní osobní náklady minusovými zápisy na stranu

.
Má dáti nákladového účtu 521 - Mzdové náklady. ,' i

l Přijaté finanční prostředky měly být správně druhově zarŕídčny 4 rozpoč|ovou
l položku 2111 - Příjmy z poskytováni' služeb a výrobků a zaúčtovány na stranů Dal účty 602" výnosy z prodejc služeb. Chybným postupem účtováni došlo ke dni 31.10.;2019

k nesprávnému vykázáňí položek AJ.13. - Mzdové náklady a B.I.2. - 'jýijosý z pr¢'dejc
F

l služeb výkazů zisku a ztráty a rozpočtových položek 2111 - Příjmy z p" skytování sjužeb
! a výrobků a 5021 - Ostatiú osobní Iľáklady výkazu FIN 2 -12M . j: i
' . NAPRA vENo.

· ocbyly zjištčoy chyby a oedostatky ve smyslu ustanoveni § 1C odst. 3 písm. C)
zákona č. 420/2004 Sb, 1; l

P

D. Závěr 'l
i [. Na základě výslědků přezkoumání hospodařeni MČ za rok 2019, Vc jmyslu zá<ona
l č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, Že , kromČ Ĺchyb

a uedostatků zjištěných dílčím přezkoumání hospodařcní, které již u]y naprayeny,
' byly zjištěny: .i t! j; i , "

· chyby a nedostatky, které nemAjí závažnost ncdostatků uvedenvch v ustanoveni
§ 10 odst. 3 písm. C) uvedeného zákona, a to:

l :"
: - MČ nedodržela ustanovení § 89 odst. l písm. q) zákona č. 131noqo,;Sb., o hlavnim

. ! městě Praze, ve znění pozdčjšich předpisů, neboť o penčž!!y'h plněnlch
J poskytovaných fýzickýin osobám, které nejsou členy zastupitelstva mčstské čás'ti, za
; výkon hnkce členů výborů zastupitclstva městské části a koinisí radŠ' městské části
l rozhodla Rada MČ, přičanž tato pravomoc přísluší pouze zastupitelslvů městské čásli.

' i II, Upozornění na přfpadná rizika, která lze dovodit ze. zjištěných chh! a ncdostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti': l

aPři přezkoumáni hospodařeni za rok 2019 nébyta zjištěna žádná rizika,tkterá by mohla
mít negalivní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.
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FII. Poměrové ukazatele zjištčné'při přakoumáni hospodařcni za rok 20]?: i

' Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ a podíl zastávěného niajetkuna celkovém majetku hl. m. Prahy, svěřeném MČ, podle ustanovení § id ó)dsi. 4 pisjn. b)
zákona č. 420/2004 Sb.: '

rjL

! ' :1
a) podíl pohledávek na rozpočtu MČ 0,46 %

: b) podíl Uvwků na rozpočtu MČ ,..,.... . 6,µ %
" c) podíl zastaveného majetku na celkovéµ majetku svěřeném MČ ..............:!' O %lV. výrok podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. C) zákona č. 420/2004 sj P: )

u městských částí hlavního města Prahy se neuplatňuji pralid|a rozpočtové
odpovědnosti slänovená v ustanovení § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravi:diich rozpol$lové
odpovědnosti, proto nebyl ovčřován poměr, dluhu územního celku k PrůrPFÍu .jeho piíj!nů

' za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícíhQ ŕo"Qočtovou
odpovědnost (viz předmět přezkoumáni uvedený v ustanovení § 2 odst. F ŕísm. i) dkona
Č. 420/2004 Sb.). t

' V. Upozorněnf pro MČ: '
- Konti'dní skupina upozorňuje, že MČ má zpracován vnicřní přecpi'b pro zädávání

veřejných zakázek malého rozsahu, a to Směrnici č. 3 o zadáváni veřejný"h' jakázck mjlcho

. . rozsahu ze dne 10.1.2017, kterou schválila Rada MČ svým usncsením ,Č. 478/17, dne; 9.1.2017. Směrnice však neobsahuje dokumentační povinnost a postupy pto možnoSt jak
' přímého zadání, tak přís]ušných poptávkových řízení, v jakém přípaClč a kýlik doda¢atelů

případně písemnč vyzvat, či jak doložii provádění průzkumu trhu, u zakázc< malého rozsahu
dle cenových kategorií, kteň si MČ zvolila pro jejich rozčlenění. Vzhled:cm k tom:u, Že
veřejnC zakázky malého rozsähu'·tvoři vysoké proccMo veřejných zakázek. Bteré MČ ročně
zadává, jeví se jako vysoce potřebné, především k naplnění a průkaznosti dódržování |tásad

, tran$parenmosti, přiměřenosti, txwného zacházení a zákazu diskriminacc, lpFavit tuto Oblast" a vnitřní předpis aktualizovat. t
.t

; Městská část je ve gmyglu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákon|a 420/20q4 Sb.
. povinDa přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedcných,Ĺ v této zprávě
,

a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města prahyj a to nejpdzději
; do 15 dnů po projednání této zprávy 9polu se závěrečným účtem v obgancch mÍstské
: části. Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13 odst. 2 zákonh 420/20d4 Sb.

, v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přczkoumávajícímu orgánu jGemnou zjlrávu
· o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat. ;!

Nesplnčním těchto povinností se městská část dopustí přestupku lYdle ustanovcní
: § 14 odst. 1 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., za který lze uiqžit m&tske části

podle ustamvení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu do 50 000 KČ!'

: ItPodle wtanovcní § 39 zákona č. 131/2000 Sb,, o blavním městif'Prazc, ve znění
P

pozdčjškh předpisů, je přijetí opatření k nápravě chyb a ncdos-ajků uveíkných

i ve zpRvě o výsledku přezkoumání ho$podAř¢ní MČ povinností Zastúpitelstva MČ.Posledniin kontrolním úkonem předcházejícím vyhotoveni zprávy (ídle ustarovcní

, § 12 odst. l písm. g) kontrolního řádu) bylo podání předběžné informace o kontr jlnichzjištěních dne 27.03.2020. ii
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Tato zpráva o výsledku přezkoumání hoSpodařeni obsahuje i

přezkoumání hospodaření a byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž
' MČ a stejnopis č. l odbor kontrolních činností MHMP.

V Praze dne 30,03.2020

ÝŽ ¢dky konečného
st3j:lopis Č. 2- obdrží

F

'É

" F
!

. l'
,

' Podpisy kontrolorek:

' Bc. Jana Kabilová
kontrolorka povčřená řízením přezkoumání

.
In,.llonaHonsová .

,

......,

hig. Hana Luptáková '

". . '" Ing. Hana 1"řávníčková
4

.

.4.j

Uhdu MČ byly wáčeny všechny zapůjčené doklady a ostalhí mat¢riqi]y·
qZpráva o výsledků přczkoumárú hospodař¢ní městské části Prahaj Ďáblice 3 počtu

: 19 stran (včelnč Při1ohy, č. l) býla v souladu s ustanovením § 11,ľákokäf č. 'i20/2ť04' SB.
. projednána se staroscou MČ, kterému byl předán swjnopis č, 2 dnc

b

, b

Ing. Miloš Růžička
· starosta MČ

l

l
q

l
I
F

I

l
L

i

i

l

L
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P

b
.

h

di
QbPříloha č. 'l: .Ozn@čení všech dokladů a jiných materiálů vyuzitýcí při přezkoumáni

, : hospodařeňl MČ
F
¶

, , Rmdčlovník: stejnopis č. l - Odbor kontroľnšch činností MHMP
' stejnopis č. 2 - mč
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, "; PřilobE č. L l
' j} lQznaČed. vŠeCk dQk!ad¢l á: iinÝch materiá]ů vYúžitýeh při přczkoumání hospod&ření l

, MČ Ďŕblice; 'Č '
: Střednědobý výhled rozpoČtu
: · schválen Usnegenim Zastupitelstva MČ č. 22/18/ZMČ 7£ dne 19.12.2018.

Návrh rozpočtu ' ,i ,
· vyvěšen na úřední descc i způ$obem umožňujícfm älkový přfstup dne 29.11.2918 a sejmut dne '

' l9.12.2018.
; SchvAfený rozpočet " !

· $¢hvá|en =tupite|$lvem M'Č usnesenhn č. 20/18/ZMČ ze dne 19.12.20 18. :.! l' Stanovení závatných ukuatelů zřízeuým organizacím i
,t · dopisem Ze dne 3.) .20 19. '

, Rozpočtová opatření
" 'l

· Č. S, 6, 7, 10, 3012, 3018. 3030, 3023, 3033, 3038. k( !
' Závěrečný účet ',l
; · za rok 2018 schválen usnesenim Zastupitelstva MČ č. 60/19/ZM'Č dne 19.6.2019. j,
" výkaz pro hodnoceni plnčni rozpQČ¢u :
[ · výkaz fin 2-12 sestaven za obdcjbí l-l0/2019 a 1-12/20)9. 'é
: · výkaz 120 - Přehled pro hodnoceni plnění rozpočtu sestaven za období mono 19 a 1-!2/20)9.

a
. výkaz zisku a ztráty
, · hlavní a podnikatelské činnosti s¢$tävěn k 31.10.2019 a k 3 1.12.2019. ' ;"Rozvaha ň'

· hlavní a podnikatelské činnosti sestavoná k 31.10.20l9 a k 3 1.12,2019. 'i
q 0

! Příloha rozvahy ;
· sc$tavená ke dni 31,12.2019. qÚčtový rozvrh Z

: · hlavní a podnikatelsk6 činnosti platný pro účetní období roku 2019. ;;
Hlavní kniha

q

· hlavní a podnikatelské činnosti k 31.10.2019 a 31.12.2019 (XCRHU004/004)· ;j
' Kniha došlých faktur 'i
l · hlavni a podnikatelské činnosti vedená v modulu KDF programového vyť3VěřÚ GJNIS ke dni

, 3l,ľ0.20l9ak3l.l2.2019, P " dr
' Kniha odeslaných faktur

,· · hlavní a podnikatelskC činnosti za rok 2019.i Faktura ':

, " Hlavní činnosc:
!l'

' ]90]2200036, l90j2200109, 190 12200120, 19001220122, 190 12200 125, 19012200132, 19012.200t46,
l 190J2200147, 190J2200 ISl, l9012200165, 190 !2200200, i90!22002 13, !901220Ô237, 19012'200299,
, 190122003 16, 190 12200365, l90122O0376, 19012200378, 190 12200474, ]9012hä49s, l9QLĹ200537,19012200$38, 190}2200583, MC27P0001 V4Y, MC27P000 IRBR, IĹ MC27P0ÓOIOOJ,

mc27p0001oq9, mc27p0001ufm, mc27p0001nti, mc27p0001mk2,mc27pooµmlc, ,

, MC27P000IMJM, MC27P000]MZE,MC27P000|M90, MC271'000 ILCŠ.' MC27P0001JI-1H,MC27P000(IE3, MC27P000114H. MC27P0001HM6, MC27P0001D1Ž MC27POĎ0196Y,
: MC27P000IA4 l, MC27P000199j, MC27P00016XS, MC27P000l6WĹj MC27P0)016N6,

l MC27P00014LU, MC27P000 1A7M, MC27P0001A6R, Mc27p00014Gj, MC27PQ0012L8,MC27P0001 117, MC27P0001 IDC, MC27P000JOBO, Mc27p0000xxý, i MC27POÔOOXFE,
: MC27P0000WTN, C27P0000WOC, MC2700017F3, MC27000142.R ' MC270'00!0RS,
i MC270000WRX, MC270000QAG, MC27000Q4A. 1

, · Podnikatelská činnost: ' jí "' 19 l 10000054, 19 ] 10000057, 191 10000088, 191 )0000140, 191 )0000 160, 19 l 100Ó0163, 191 i0000164,
l , 191 10000171, 191 10000173, 191 10000196, 191 10000274, 191 100003 I l, 191 lÓÓ'Ô0372. 191 lý000373,
, 191 100003 13, l9110000314, 191 10000378 · 191 10000384, l91|0000bgk . 1911 :1000399,191 IQ000401 - 191 10000417. 191100004 !9, 191 10000427. lj
I . .
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' Baokovnl výpis " i:
' · Účet Č. 9021-501855998/6000: !9, ;g, 56, 64, 79, 94, 113, 120, 131, (33, 134, 153, 155, 164, 174,

193, 196, 235. " I
· ÚČCl Č. S0I85S998/0600: 20, 53, 112, 114, 123, 126, 145, 153, 161, 170, 171, l 7Ĺ 17, 177,18Ľ 183,

184, 189. . -
· Účet Č. 21223.50 1853998 /6000: [ - 20. .0
· Účet Č. 1222-050J &55998/6000:1 - 12. , i|
· ÚČet Č, 60 !5-050 1855998/6000: Ĺ - 14. ', ,Účetní doklad .' I
· Hlavní činnost: ' I

100000004, 100000015, 100000021, 100000033, 100000074. 100000)22, 100C00'167, 10000017&.
100000185, 100000192, 100000193, 100000198, 100000201, 10000021 l, 10J000225, I00ý00232,
100000240, 100000269, 100000283, 100000324, l00000ň0, 100000334, 10j0?0350, 100000389.
100000435, 100000482, 100000512, 1000005í3, 100000S45, 100000548, 10J000569, i00Ó00608,
100000614, 100000625, 100000626, 100000635, 100000637, 1 00000642, 10 J0§0666, 100Ó00670,
I0000067l, 100000673. 100000683, !00000692, 100000732, 100000755, 10 %00770. 100Ô00784.
100000787, 100000793, 100000820, 100000843, 100000849, 100000858, 10JOÓ0861, 100Ó00865,
)00000880, 10000089 l, 100000892, 100000904, 100000907, 1000009 14, JO 10)0915, l00ÓOl 121,
10000 l 125, l20000001 - 1200000I2, 1400000 l - 1400000 17, 220000020, 2.20000084, 22Ó00086,
220000095, 220000096, 220000105, 220000240, 220000334, 220000303, 22b0')0292, 220Ó00299,
220000307, 220000332, 220000376, 2200000396, 220000428, 220000465, 2do(j,00467, 220)00601,
220000602, 400000006, 400000008, 400000017, 400000018, 400000021, 400000022, 400000025,
400000035. 40000004 l, 400000054, 400000055, 400Ô000S6, 400000068, 40'0ÓÓ0075, 400Ô00076.
400000084, 400000086, 400000092. 400000099. 400000103, 400000109, 50)0Ói)0299, 500Ď00375,
500000418. 500000458, 500000525, 500000539, 500000545, 500000557, 50,0Ó00559, 500000766,
500000577, 500000581, 500000610, 500000615, 500000622, 500000623, 50,00:006;3, 500ú00635,

I $00000702, 500000809, 500000811, 500000830, 500000831, 500000869, 500Q00870, 9009000|6,
) 900000 122, 900000149, 920000019, 920000080, 920000134.

Podnikatelská činnost: :
190000I)L 190000l26, l90000150, )90000159, J90000189, 1900002 l l, 1¶0ÓÔ0280, 190000306,
190000371, 190000392, 190000417, 190000423, 190000428, 190000489, |?0000532. 190)000552,
190000634, 190000650. 190000657, 190000682, 190000687, 190000736, Q00,00748, 190,0007$0,
190000776, 190000793, 190000805, 190000843, 190000878, 190000886, ¶0Ó00905, 190,000910,
90000935, 190000972, 190000979, 190000999, 19000100 l, 190001005, |9qoól007 - 19q00 [Q 12,
190001022, 19000 1026, 190001027, 190001029 - 190001044, 190001074, 190d01084, 19000 1093,
190001 !09, I90001120, 190001 13 l, 190001 )34, 190001338, 290000003, 2goó00005, 29d000013,
290000022. 290000023, 290000027, 29000003 j, 290000036, 290000039, 2§0ij00040. 29d000044,
290000045, 290000050, 290000100, 290000108, 2900001 IQ, 29000011 l, |9á00! 12, 29Ó000\27,
290000128, 290000131, 290000133, 290000140, 590000 l 10, S90000t 12, g00001 13, 59Ó000116,
S900001 IB, 590000127, 590000306, 590000330, $90000410, 910000007, 930Ó00003, 93ý000006,
930000008, 930000013, 930000015, 930000016, 930000021, 930000028, 9ŠOÓ00038, 93000004 l,
930000043, 930000048, 930000%9, 930000050, 930000053, 930000056, 9joô00057, 93Ó000059,

. 93OOQOO62, 93 OOO0068 - 930000070, 930000074, 930000075, 930000078, 970'00(K)80. 93ÓQ0008 l,930000085, 930000086, 930000096, 930000123, 930000G9, 930000 153, 93O"Ó00154. 93Ó000174.
93000017$, 930000177.

Pokladni kniha (deník) ;'
l · pokladny podnikatelské činnosti za období duben - červen 20 19,

· pokladna hlavni činnosti za období červen 2019. j;
I Pokladni doklad

· Č. 19150000088 - 19 1500001202, 1919050000579, 1919050000583, l9190500j0288, 191905j000589,
19 19050000622, 1919050000626, 19 19050000633, 1919050000634, 19 190500 0Í39.

Evidence závazků '4l,
· védcná v modulu KDF programového vybavéní GIŇIS, !

Evidence majctku
l-

· Pkhléd o pohybu dlouhodobCho majetku za období 10/2019, 12/2019. y
0 lnventámi číslo:

MC27M000478 ], MC72M00048 15, MC27M000046 l, MC27M0000SsO:i MC27MÓ00055 l,
MC27M000245 l, MC27M0000608, MC27M000061 l, MC27M00008g7:' MC27MÓ000469,
MC27M0004640, MC27M000464 l, B-Q17, B-339, 13-765, MC27EOQOQ 579, MC27M'0004744,

! . .. ,l
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, MC27M0004763, MC27M0004761, MC27M0004828, MC27M0004825, MC27MOQQ'Ĺ757,MC27M0004758, MC27M0004759, MC27M0004760, MC27M0004777 - 4780 ÚC27M0004814,
MC27M0004823, MC27E0000585-588, MC27M0002!35, MC27E0000580 MC27E0000581.
MC27E0000582. q

' · Protokol o vyřazení majetku č. l ze dne 26.8.2019. ';
Ó j' · Přcdávacl protokol pro akci ,,Výměna kotlů - MŠ Kučerova" 7,c dne 7.3,20)9. I .r

· Protokol o ukončcni invesíičnš akc¢ ,,TCChnickC zhodnocení budovy Ďôblická 339" = dne 8.4.20 19.
· Ko]aUdační souhlas č.j. MCP8 108462/2019 ze dne 27.3.2019. :'

· Protokd q pfcdánl a převzetí díla ,,Stavcbnl úpravy hasičskC zbrojnice jSDl-l Ďábl cc; Praha 8" zj dne
8.2.2019,

· Protokol o převodu hmotného majetku získaného investičnl výstavbou včetně předánľ a přévzeíi
a následného předání do správy č. PP/2 1/02/35/2008 ze dne 15.1.2019. l

· Protokol člslo PP/36/02/530/20 18 o předání a převzct( ze dne 28.1 1.2018. l '
! · Vyrozuměni o provedcriCtn vkladu do knta3tru nel)1ovi(o$ti ve věci sp. zn. V-4337/20 1,9- 10 l s právnifnj ,

účinky ke dni 22.1.20!9.
' ° Výrozumčnš o pľovedené]n vkladu do kalas[rlj rmnovitostf vc včci sp. 7jl V,-47583/201 9-1Ô)

, s právními účinky ke dni 30.7.2019. lP

' " Inventurní soúpi$ majetku & závazků ':
: · hlavnl činnosti č. (inventarízačnť položka - syntetický účet): 2. (018), 4. (021), S (i)22), 6. (028), 7.

(031), 8. (042), 9. (052), íl. (078), 12. (OBl), 13. (082), 14. (088), !7. (23 l), 18. (2}'6), 19. (24i). 20.
' (245), 22. (263), 23. (3 14), 33. (373), 34.(374), 40.(388), 41. (389), 43. (403), 52. Nq9). l i

· podnikatelské činnosti č, (invcntarizačnl položka - $ynletický ůČct): l. (194), 2. (24i),' 3 .(261), 4+ {262),
'S. (311), 7, (321), 9, ('331), to. (335), 11. (336), 12. (337), 13. (342), 14. (343), 15 (3,49). 16. 37"), 18,

,(381), 19. (384), 21, (408), 22. (43 l), 24, (934), 25. (999). ' .,
: OdměňováM čjenů zastupitelstva 'J

· inzdovC 1Ĺsty včetně platových výměrů, ogobní CRlo: 1018, 1 102, ll 17, 1 130, I 14 J? l:;l 207, 1210, 121 ],
1213,1214, 12l$,i216, 1217, í2l8,310!,

ÚČetnictví ostatní " ' ,P'

· převodní poukaz č. 201919120000045. ,
Smlouvy o dílo

; · č. SML !22/2018 ze dne 25.9.2018 vc znění dodatků č. 1-4, l'
· č, SML 006/2019 ze dne 24,1.2019, , .

, (· č. SML 8$/20)7 ze dne 26.3.2019, '
· k

· č, SML l l 1/20 )8 7£ dnc 6.8.2019 ve znčnľ 2 doda(k4 , ' :
,· č. SML 3112018 ze dnc 26.32018, '

' , iL · č. SMI. 20/20 19 ze dne 26.32019, ,, i ,
, l · č. SML 53/20(9 ze dne 17.6.2019.l Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) ' ;
,' · Kupní smlouva č. SMI. 117/20 18 ze dne 6.9.2018 ve znčnf dodatku č. l, :

· Kupní smlouva č. SML l l5ňO 18 ze dnč 27.8.2018, ' '
· Kupní smlouva č. SML $5/20 19 ze dne 10.6.2019, .' ,

" ' 'Smlouvy o výpůjčce P' h
· č. 062/2019 ze dne 1.4.2019,

' : Smlouvy ujemní ,i
P l · č. 032/2019 ze dne 28.1,2019 a č. 061/2019 ze dne 22.5,2019 - Dohoda (j L.konč¢ní nájlnl- byŕu,

č. 033/2019 ze dnc 14.3.2019, č. 96/2019 ze dne 30.8.2019. č. 060/2019 ze dne l JAĹ.20l9, č. 08'5/2019
: 7£ dne 30.9.2019, č. 014/20!9 ze dnc 31.3.20)9, č. 084/2019 ze dne 30.9.2019 íŠ, 087//2019 ze dne

30.9.2019, č. l28ň018 ?. 26.10.2018, č. l L9/2018 ze dne 3.9.2018, Smlouva olnájmu nebytových
prostor ze dno 7,8.199$ ve znční dodatků č. 1-4.

· Zveřejněné zámČry q nakládání s majctkem ii:
· čj.: 2769/2018, 0504/20 19, 0505/2019, 1055/20 19, 1794/20 19, 1796/20 19, 2057/2 jči

. Smlouvy o věcných břemenech
· č. 043/2019 ze dne 20.2.2019, Č. 072/2019 zc dne 16.4.20 19, "I;

i , Smlouvy 8 další materiály k přijatým účelovým dotacím :j
l · Zápis z jednánf o finančním vypořádáni s MHMP za rok 2018 ze dne 5,3.2019, '
' · Zápis z jednání o finančním vypořádáni s MHMP m rok 2019 ze dne 10.3,2020. ': '
' Smlouvy a daW materiály k poskytnutým účelovým dotacím

· Vekjnoprávnt sínbuva o poskytnuti účelové neinvcstičM dotace 7£ dnc 14.2.20 IE (ŠK Ďáblice, Zs.),J
° Veřejnoprávní smlouva o poskytnuú účelové nei|jvcs[ič|7( doíace ze dne 18.1.20 l" (ŠK Ďáblicc, L.).
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. Dohody o pracovní Činnosti P
0 Dohoda o pracovni činnosti Ze dne 31.1.2.2012 včetnč dodatků č. 1-6 (osobní čfĹlo 2039), É)ohodao pracovní čInnosti ze dne 31.12.20 12 včctnč dodatků č. 1·6 (osoNíl člsb 10'14'l, Pohodg o pfacovM

činncmi ze dnc 30.12.20 IS včetně dodatků č. 1-3 (osobní čislo 1059), Dohoda (l pracovní činnosti ze
dne 10.6,2015 včetně dodatků č. 1-3 (osobnf čig[o 2033), Dohoda o pracovni činnosti ze dne 3 1,Í2.20!S

' včetnč dodatků č. 1-3 (osobní čido 1052).
Dobody o provedení práce ' 0

· Dohoda o provedení práce ze dnc 2.1.20 19 (osobní číslo 6708), Dohoda o provedení práce h dne
2,1.2019 (osobní číslo 6706), Dohoda o ·proveden1 práce ze dne 3 1.1.2019 (osobn'i &1o 67 16), É)ohoda
o provcdent práce ze dne 2.1.2Gl9 (osônf člslo 6709), Doho o prQveden| práce ze dc 2.1,2019 iosobn|

, číslo 6710). i; Pracovní smlouvy Ýčetne platových výměrů
P

· MzdovC listy zamésmanců, osobní spisy včetnč pracovních smluv (osobní čísla za")1ěstnan¢ů):
, 2001, 201 1,2013, 2019,2101, 2104, 2105,21%, 2107, :1
l Smlouvy ,ostatní It

' Smlouva o propagaci č. SMI. 052/2019 ze dne 12.6.2019, Smlouva o ode3iSování techr ického
zhodnocenf na pronajatcm majetku ze dne 17. L2003, ',

Ť ,i : · Dohoda o ukončení účinnosti ,,Smlouvy o nájmu ncbytových prostor ze d7c'"7.8.]995" ze dne
22.3.20 (9, Pŕfkazní smlouva č. SML 32/20 18 ze dnc 19.3,20 18,

· PTíkaznl smlouva č. SML 3 1/2018 ze dne 26.3.20) 8.
Dokumentacc k veřejným zakázkám

I · ' Konl¢jncrové stání a oprava chodnfku MČ,
t

' í' · výměna kondenzačního kotle,
l · Tcnnoregulačnf ventily, vyváženi systému vytápční v ZŠ, ,!

' Nákup ovládacfho záKzeni pro technickou část Fireponu pro JSDH,
· Zhotovení uměleckého beúému do veřejných prostor radnice. l; .: Vnitřní předpis a směrnice :¶

l · č. 00$46 ,,Zásady pro časové roZlišován1 nákladů' a výnosů mč Praha - Ďáblice" zc'dne 29.5.20 13,
· č. 4/2019 ze dne 23.1.20 19 ,,Ceník nájmů prostor MČ Praha - Ďáblicc", ii

} · č. 01-03/20 14 ze dne 19,$.20 14 ,Zá$ady pro nakládáni s pohkxjávkami - ŕvorbä íi;· če,rpánf opřavných
! položek pro MČ Praha - Ďáblice",

, · ,,Ceník inzerce" schválený usnesením č. 182/17/ZMČ ze dne 13.9.2017,
j|

: · ,Smčmice k prováděnl pokladních operací s penčzi v hotQvQ$ti a ceninám i, jejich dokumcntaci
; a evidenci v pokkdnách a na odborech Útadu městské části Praha - Ďáb|ic'e"íz¢ dnc 15.·$.2017;

č, 612017 ,,Ceník pronájmů v KC Vlna" schválený Radou MČ dne 30.10.2017, !,· '
Č 6/2018 rBytOVá politika MČ Praha - Ďáblice' ze dne 26.9.2018,

l " č. 3 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10.1 20 17,
· č. 5 - Pro účcrnf odpisy dlouhodobCho neh!not11eho a hmotnChô majáku 7£ dne l ..i{2019.
· č. 03-04/20!4 - Zásúady pro hospodaknl s majcíkem MČ Prab Ďáblice ze dne !9,.5 Ĺ014,

i , · č. 8/2018 - Pro obCh 8 evidcnci smluv, pkdávaclch prOlokolů a dalších dů]ežjtscli dokumcntt 7£ dnc
21.2.2018,

' ' · Organizační řád Úřadu městské čbii Praha - Ďábiice ze dne 30.10.2017. b
P t

' · podpisový řád městské části Praha Ďáblice ze dne 6. 10.20 15 včccnc placných pocpiôových vzorj kc dni
31.10.2019, Ý

· Kontrolní řád Městské části Praha Ďáblicc ze dne iL$:20i5, ,.
} · Pracovní řád ze dne 26.4,20 17, f
! · č. 004/2014 o inventaŕizaci majetku a dluhů ze dne 2.12,20 14.

, Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.)

l
l

· PHkaz siarosty k odstrančnl nedomků ze dne 20,5.2019 schválený usnesením 'č. 60/19/ZMČ dne
i 19.620!9. . , '

· Příkaz swrosty k odstrančnl nedos(alků vyplývajících z l. dflčiho PH 20 19 ze dne 3:'2.2020,
l , Zprávy o plnění přijatých opatření (zÁk 420ň004 Sb,, 320ň001 Sb., apod.) '!
' · Zpráva o pInční "Příkaz starosty k odstranění nedo3talků" ze dne 24.6.2019,' ' Zápisy z jednání zastupitelstva včetnČ usnesení l
° · · 48/1$/ZMČ, 11/18/ZMČ, 13/18/ZMČ, 28/18/ZMČ, 39/19/ZMČ, $0/19/ZMČ, 52"19,/ZMČ, 53Aj9/ZMČ,
! . 54/|9/ZMČ, 55/19/ZMČ, 65/19/ZMČ. " ii,
l
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Zápigy ?. jednání rady včětřg usneseni
' · č,: 4/18/rmč, 1004/18jrmč, 69/19/rmč, 7g/jg/RMč, 88/19/rmč, 93/19/ř_JČ, 103/19rmč,

'109/19/RMČ, 118/19/RMČ, 145/19/KMČ, }50/19/RMČ, )63/19/RM¢, 167/19/RŇ¢ 194/19RMČ,
' 21S/19/RMČ, 226/19/RMČ, 227/19/RMC, 23i/l9/RMč, 245/19/RMC, 363120/RM'Č t'
Výsledkq/ kontrol zřízených organizaci

· Zápis z kontroly PO - ZŠ a MŠ U Parkánu 17 ze dne 11.9.2019.
Peněžní fondý územního edku - pmvidla tvorby a pouŽití

· SLatul fondu rezerv a ľDZYOje ze dne 19.6.20|4.ŠdČlení o odhadu podílu MČ na daňové povinnosti hlavního města

· čj.: Di89/2020 MCPD/FiO dne 10.22020.
9bjedDávky " '

' : · č(s!o: 3/19, 14/!9, |g/!9, 32/19, 33/19, 34/19,43/19,.45/19, 47/19,
74/19, 84/19, 95/)9, 10)/19, 105/19, 106/19, 109/)9, 122/19, 123/1
218/JŠĹ, 244/19, 267/i9, 268/.19, 28&/19, 293/19, 294/19, 297/i9,

: 348/19, 355/19, 356/l9,415/19.
Finanční plán poduikatelské činaosti oa rok 2019 " "

. · schválený usnesením Zastupitělstva MČ č. 21/18/zmč, prÍ|oha č. 2.

Prahy za rok Z019

49/]9, 63/19, 65/19, 66/19, 69/19,
9, 124/19, )91 'iŠ, 198/19, 2 6/19,

,05/)9. 306, 307/19, 3 6/19. .
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OPATŘENÍ KE ZPRÁVĚ O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2019



Mčs9káčást Pmha-Ďéblie
Úhd m&bké u8ti Pmha - Ďáblice
OBinali¢kÁ 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice;
teL 283 910 723-4

Příkaz starosty k odstraněni nedostatků
vyplýve|j{Gf¢h ze závě&n6ho přezkoumání hwpodahnf

pode zákona 420/2004 Sb., o p1'Ezkoumáváni ho8podak)ní ú=rlkh 8am~ávných
cdků a dobrovolných wazků obcí, ve pQzdějšlch př6dpisů

(Ute jen zákon č. 420/2004 Sb.)

MWHké cm PmM - ĎDIW v Úŕádu měotsk6 části Pmha-Ďátďice 9ě sÉam Odnalická
1104/13, Praha 8 z8 období od 1. Mna 2010 do 31. proMce 2019 Sb.
PH ~oumání ho%od~ľ MČ

· byly a1gtóny chyby a nedatmky, ~1 záv&žrmt mdoMatků
uv~ý¢h pod § 10 omt 3 ptom. c) Ukoná č, 420/2004 8b,:
p u
V 0

Hávni předpi8: Zákon Č.131/2000 Sb., o hlavnfm Pmz0, ve znění pozdgNch
pčedpisů

> u$tano|m7/§ 89 odst1pkm. q)
MČ, v 8ouladu 8 uMarmenlm § 100 a 101 zákcma Č.131/2000 Sb., o hlavním Pruze, veznéni
pQzmích předpksů, zŕfdW jako m ín©atNn1 a µxadn1 orgány výtxxy (kommln[ a ňmňčM) a
kĽm8e(~in[, kukuml a 8poľt0vnl). V%k zmjm$tya mč byli do funkce členů výborů a
komid zvoleni iobčan6 MČ, kNřf nejsou zastumi mč (lýzkké osoby).

Kontrolou odmóňování äenů ~ MC a komi8[ Rady MC, ktoŕf nebyli členy
mč, bybmlno, ze radn MČ uslm ze dm 27.i12019

poeikytnuU finarMkh ~ z8 výw fúnkce členů ~ a kombl fýzbckým eobám, ktesé Mbýlý
čbemiy MČ (za výkčDň v ruce 2019).

.
MČ nododržda uetwmenš § 89 odst 1 pbm. q) zákom č.131/2000 Sb., o hl8vním městě Praze,
h znění paumlfch Me je uvedeno, bo zMltuMM$NU čan je vyhmzeno
mzhocbmt o P~NCh píněnlch po$kmvaných íýťckým o8obám, km nejsou &ny
zm1p~va části, za výkon fúnkce členů výborů mtupitebNa mmkÁ částl Hmkl
mdy rmbk6 čá8ti q zvWtnich čam.
Opiwúbnf: Nä ZjVC dne 22.42020 pod U8negen[m Č.10412QLZMČ bylo ¶bchvábno v sowadu

8 ustmovenfm § 80 odst 1 pin q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním móst9
Praze, ve znění pazdeNch plbclpM, poskytnúť pen&žitých p(nén1 Nzmm
mobám, @8qu m z88tup~ľa části, za výkon fúnkce členů
~ čá8tj a komkN My městské čami a zmltnfch
orgánů me5t8ké čádi lx ročně, a to v rMslci pnjgind 2020. z&Btupitekmo MC
uloZib RMČ ptojednat návrh oeznamu osob, khgďým bude pQskytnutD peNžité
pínéntza Iúnká a p1MbžitZM¢ ko schváhnl.

Odpovb ·twoda, ~ĺc0 úmč
Tonnln: 22A2020 NAPRAVENO

VPme,dn., 18.5.2020

Ing. Ml!o5 RWčka
"" $t8ro8ta MČ Praha-Ďáblice


