
  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
ODBOR EKONOMICKÝ 

ÚSEK ROZPOČTOVÝCH VZTAHŮ 

 

 

 

 

 
Sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00  Praha-Radotín  E-mail:   ekonomicky@praha16.eu 

Pracoviště: náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00  Praha-Radotín El. podatelna: elpodatelna@praha16.eu  

IČ: 00241598    Telefon:  234 128 223 

Web:  www.praha16.eu   Fax:   234 128 999 

Bankovní spojení:  19-2000861379/0800     Datová schránka:  ntsbt5z 

Příloha číslo a) k závěrečnému účtu Městské části Praha 16 za rok 2020 

 

 

 

I. 

Přehled příjmů a výdajů rozpočtu Městské části Praha 16  

za období od 1. ledna do 31. prosince 2020 (hlavní činnost) 

 

 

Veškeré údaje zde uvedené vyplývají z výkazů, které jsou součástí účetní uzávěrky  

k 31. prosinci 2020. 

Účetní závěrka za rok 2020 byla schválena v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 220/2013 

Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 

usnesením Rady městské části Praha 16 číslo 875/2021 ze dne 5. května 2021.  

 

 

Celkové hospodaření hlavní činnosti městské části za rok 2020 skončilo v rozpočtovém 

přebytku ve výši 11.609.332,38 Kč, který je způsoben především nižším čerpáním 

běžných a kapitálových výdajů v prvních měsících roku 2020 a množstvím obdržených 

dotací. Zároveň od začátku roku 2020 došlo k novému způsobu evidence rozpočtových 

oddílů jednotlivými kompetenty, který se jeví jako velice efektivní a přehledný. 

 

   

Příjmy rozpočtu Městské části Praha 16   

 

Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy (třída 1), nedaňovými příjmy 

(třída 2) a transfery (třída 4). 

Veškeré investiční dotace jsou poskytovány na základě transferů prostřednictvím Magistrátu 

hl. m. Prahy, kdy se na městskou část a MHMP pohlíží jako na jeden konsolidační celek. 

Investiční transfery jsou tedy zahrnuty v třídě 4 (transfery). 

 

Celkové příjmy (třída 1–4) byly schváleny v částce celkem 111.586.000 Kč. V průběhu 

období byly tyto příjmy navýšeny na částku 206.076.200 Kč po konsolidaci.  

Skutečné plnění ke konci sledovaného období po konsolidaci dosáhlo výše 

201.450.020,76 Kč, tj. plnění 97,76 % upraveného rozpočtu Městské části Praha 16 na 

rok 2020 (řádek 4200 Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M). 

 

Transfery představují i nadále nejvýznamnější zdroj příjmů městské části. Důležitost a 

význam této skutečnosti je nesporný a je zřejmé, že rozvoj městské části, chod úřadu a 

činnosti jím vykonávané jsou v podstatě plně závislé na dotačních zdrojích a převodech ze 

zdaňované činnosti.  
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Zbývající příjmy (tj. příjmy daňové i nedaňové a kapitálové) patří do oblasti vlastních příjmů 

a pouze doplňují strukturu příjmové oblasti městské části. Vlastní příjmy nepatřily ani 

v minulých obdobích k zásadním zdrojům celkových příjmů městské části.  

 

V roce 2020 byl dle upraveného rozpočtu naplánován příjem transferů (dotací) v celkové 

výši 163.604.000 Kč.  Účelové transfery byly do rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 

zapojovány na základě pokynu MHMP a v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části 

Praha 16. 

 

Převody ze zdaňované činnosti byly naplánovány pro rok 2020 v celkové částce  

20.691.100 Kč. K 31. prosinci 2020 byl realizován převod ve výši 20.000.000 Kč.  

 

Daňové příjmy byly za rok 2020 plněny ve výši 15.466.675,93 Kč, tj. 84,91 % upraveného 

rozpočtu městské části na rok 2020.  

 

Nedaňové příjmy byly za rok 2020 plněny ve výši 3.202.546,49Kč, tj. na 96,28 % 

upraveného rozpočtu městské části na rok 2020.   

Třídu naplňovaly především příjmy z poskytování služeb a výrobků Místní veřejné knihovny, 

příjmy Pečovatelské služby městské části Praha 16, sankční platby a přijaté neinvestiční dary.  

 

Kapitálové příjmy nebyly v roce 2020 realizovány. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Výdaje rozpočtu Městské části Praha 16 

 
Výdajovou stránku rozpočtu charakterizuje oblast neinvestičních (běžných) a 

investičních (kapitálových) výdajů. Celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 byly 

plánovány ve výši 118.145.700 Kč. Do konce roku 2020 byl plán výdajů navýšen na 

248.314.900Kč po konsolidaci.  

 

Celkové čerpání výdajů po konsolidaci za sledované období roku 2020 dosáhlo výše 

189.788.136,58 Kč, tj. 76,43 % objemu upraveného rozpočtu. (řádek 4430 Výkazu pro 

hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M). 

 

Neinvestiční výdaje byly na rok 2020 schváleny ve výši 102.695.200 Kč. Během roku 2020 

byly upraveny na 143.618.500 Kč s plněním ve výši 121.618.630,37 Kč po konsolidaci, 

tj. 84,68 % objemu upraveného rozpočtu. 

Největšího objemu běžných výdajů bylo dosaženo v kapitole 09 – Vnitřní správa (57.136,77 

tis. Kč) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (16.127,14 tis. Kč). Naopak nejnižší 

neinvestiční výdaje byly dosaženy v kapitole 01 – Rozvoj obce (566,35 tis. Kč). 

Čerpání neinvestičních výdajů probíhá průběžně. V průběhu prvního čtvrtletí bývají výdaje 

nižší. Čerpání se začne stupňovat ke konci druhého čtvrtletí, nejvyšší objem těchto výdajů 

můžeme sledovat ve třetím a čtvrtém čtvrtletí. Výdaje byly vynaloženy na zajištění činnosti 

odborů, která je jim svěřena v rámci výkonu státní správy a na výkony související s vlastní 

činností městské části včetně neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. 

 

Kapitálové výdaje byly na rok 2020 schváleny ve výši 15.450.500 Kč. V průběhu roku 2020 

byly upraveny na 108.006.400 Kč s plněním ve výši 68.169.506,21 Kč po konsolidaci,  

tj. 63,12 % objemu upraveného rozpočtu.  
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V oblasti kapitálových výdajů dosáhly největšího objemu výdaje v kapitole 01 – Rozvoj obce 

(56.314,64 tis. Kč) a kapitole 02 – Městská infrastruktura (4.543,76 tis. Kč). Naopak nulové 

kapitálové výdaje byly uskutečněny například v kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální oblast. 

Na vývoj kapitálových výdajů má standardně z velké části vliv objem prostředků ze 

získaných investičních transferů.  

 

Souhrnně lze konstatovat, že celkové výdaje městské části směřovaly v největší části do 

oblasti kapitoly 09 – Vnitřní správa, a to v částce 58.109,64 tis. Kč (tj. 30,61 % veškerých 

výdajů městské části).  

Další kapitoly byly naplněny následujícím způsobem: 

• 01 - Rozvoj obce – výdaje ve výši 56.880,99 tis. Kč 

• 04 - Školství, mládež a sport – výdaje ve výši 16.168,92 tis. Kč 

• 02 - Městská infrastruktura – výdaje ve výši 13.283,62 tis. Kč 

• 08 - Hospodářství – výdaje ve výši 12.877,57 tis. Kč 

• 05 - Zdravotnictví a sociální oblast – výdaje ve výši 9.467,03 tis. Kč 

• 06 - Kultura a cestovní ruch – výdaje ve výši 7.705,03 tis. Kč 

• 07 - Bezpečnost – výdaje ve výši 4.027,80 tis. Kč 

• 03 - Doprava – výdaje ve výši 2.901,20 tis. Kč 

• 10 - Pokladní správa – výdaje ve výši 646,52 tis. Kč 

 

 

Přehled čerpání transferů za rok 2020 

 

 

A) Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu poskytnuté Městské části Praha 16 

v roce 2020 

 

Účel 
Poskytnuto v roce 

2020 

Vyčerpáno 

 k 31. 12. 2020 

Výkon pěstounské péče (13010) 1.156.000 Kč 960.995,33 Kč 

Poskytnutí sociálních služeb I.+ 

II. (13305) 
2.497.000 Kč 2.497.000 Kč 

Sociálně právní ochrana dětí 

(13011)  
3.258.500 Kč 3.205.935,75 Kč 

Sociální práce (13015) 626.500 Kč 626.500 Kč 

Dotace na odměny pro PS v 

souvislosti s výkonem povolání 

v době epidemie koronaviru 

1.190.445 Kč 1.190.445 Kč 

Dotace na odměny pro SPOD 

v souvislosti s výkonem povolání 

v době epidemie koronaviru 

178.014,21 Kč 178.014,21 Kč 

Sčítání lidí, domů a bytů (98018) 17.150 Kč 17.150 Kč 

CELKEM 8.923.609,21 Kč 8.676.040,29 Kč 
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B) Investiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté Městské části Praha 16 

v roce 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté Městské části Praha 16 

v roce 2020 

 

 

Účel 
Poskytnuto v roce 

2020 

Vyčerpáno 

 k 31. 12. 2020 

Provozování sběrného dvora 

V Sudech (081) 
7.770.000 Kč 7.770.000 Kč 

Dotace pro místní lidové 

knihovny (081) 
83.500 Kč 83.500 Kč 

Zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti (081) 
50.000 Kč 48.650 Kč 

Systémová podpora českého 

jazyka jako cizího jazyka (108) 
29.140 Kč  29.140 Kč 

Pečovatelská služba I. + II. (115) 1.625.000 Kč 1.625.000 Kč 

Krizové řízení (127) - Covid 19 2.683.900 Kč 2.683.900 Kč 

Primární prevence ZŠ (115) 90.600 Kč 90.600 Kč 

Provoz JSDH (081) 235.000 Kč 234.250,51 Kč 

Činnost JSDH (081) 353.300 Kč 353.300 Kč 

MAP II. (15108) 2.813.000 Kč 2.073.458,80 Kč 

Primární péče ZŠ (33122) 119.200 Kč 119.200 Kč 

VHP (98) 1.335.000 Kč 1.335.000 Kč 

Vrácená daň z příjmů 

právnických osob za rok 2020  
4.659.500 Kč 4.659.500 Kč 

Výsadba stromů 2020 (081) 1.000.000 Kč 0 Kč 

Posílení mzdových prostředků 

pro příspěvkové organizace (096) 
2.583.400 Kč 2.583.400 Kč 

CELKEM 25.430.540 Kč 23.688.899,31 Kč 

 

Účel 
Poskytnuto v roce 

2020 

Vyčerpáno 

 k 31. 12. 2020 

Centrum Koruna (81242) 7.000.000 Kč 3.184.535,25 Kč 

JSDH – CAS 20 (81283) 7.000.000 Kč 60.645,20 Kč 

Výstavba ZUŠ Klementa 

Slavického (81214) 
13.000.000 Kč 10.184.617,27 Kč 

Výstavba služebny Policie ČR 

(81357) 
18.241.600 Kč 16.833.525,60 Kč 

CELKEM 45.241.600 Kč 30.263.323,32 Kč 
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D) Účelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté Městské části Praha 16 

v předchozích letech, ponechané k využití v roce 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Praha 16 dále čerpá finanční prostředky Operačního programu Praha pól 

růstu na následující projekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Tvorba a čerpání účtu Sociálního fondu zaměstnanců probíhalo v roce 2020 dle platného 

nařízení tajemníka a v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16. Zůstatek 

účtu Sociálního fondu zaměstnanců je k 31. 12. 2020 ve výši 1.008.475,42 Kč.  

 

 

 

 

III. 

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2020 

 

Vyúčtování účelových transferů bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2019 Sb., 

kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 

Účel 
Ponecháno do roku 

2020 

Vyčerpáno 

 k 31. 12. 2020 

Demolice budovy PČR (81125) 4.000.000 Kč 4.000.000 Kč 

Rekonstrukce svahu nad 

cyklostezkou A1 (81165) 
2.405.925,88 Kč 2.405.925,88 Kč 

Výsadba stromů (118) 92.391 Kč 92.391 Kč 

Protipovodňová opatření Šárovo 

kolo (80624) 
15.423.465,32 Kč 1.524.417,15 Kč 

CELKEM 21.921.782,20 Kč 8.022.734,03 Kč 

Účel 
Poskytnuto v roce 

2020 

Vyčerpáno 

 k 31. 12. 2020 

Zvýšení kapacity ZŠ – půdní 

vestavba a bezbariérový přístup – 

doplatek po ukončení akce 

(2390543) 

861.719,26 Kč 
Nebude čerpáno, 

jedná se o doplatek 

Kulturně komunitní centrum 

Koruna (2520920)  
12.581.234,18 Kč 9.203.388,53 Kč 

Dům na půli cesty Koruna 

(2520921) 
11.457.419,09 Kč 8.510.144,27 Kč 

CELKEM 24.900.372,52 Kč 17.713.532,80 Kč 
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finančními aktivy a Národním fondem v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva 

financí a dalších resortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 

2020 vydaným Odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 35141/2021 ze dne 11. 1. 2021. 

 

Ředitel Odboru rozpočtu MHMP Ing. Patrik Paneš, Ph.D. a vedoucí Oddělení financování 

městských částí paní Ing. Naděžda Huňáčková, projednali se zástupci Městské části Praha 16 

návrh finančního vypořádání za rok 2020. 

 

Z finančního vypořádání vyplývá, že Městská část Praha 16: 

1)  odvede v rámci finančního vypořádání za rok 2020 celkem 28.524.591,44 Kč.   

 

• do státního rozpočtu celkem                                                                   52.564,25 Kč  
▪ Sociálně právní ochrana dětí – SPOD (13011)                      52.564,25 Kč 

                                                                     

• do rozpočtu hlavního města Prahy celkem                                   28.472.027,19 Kč 
▪ vratky účelových prostředků roku 2020                14.572.301,77 Kč 

▪ vratky účelových prostředků roku 2019 ponechaných do roku 2020           13.899.048,17 Kč 

▪ doplatky podílu místních poplatků za rok 2020                          677,25 Kč 

▪ ostatní vratky             5.000,00 Kč 

 

2) obdrží v rámci finančního vypořádání za rok 2020 celkem 0 Kč   
 

• ze zdrojů státního rozpočtu celkem                                                                         0,00 Kč  

                                                                     

• ze zdrojů hlavního města Prahy celkem                                            0,00 Kč 

 

 

 

Nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 

2020, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2021 

 

Zástupci MČ dále žádali, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě 

HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových 

prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020, případně 

v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2021 

 

 

Účel 
Poskytnuto v roce 

2020 

Požadavek na 

ponechání do roku 

2021 

Údržba zeleně v MČ - výsadba 

stromů (ÚZ 081) 
1.000.000,00 Kč 1.000.000,00 Kč 

Centrum koruna Radotín (ORG 

81242) 
7.000.000,00 Kč 3.815.464,75 Kč 

Výstavba ZUŠ Klementa 

Slavického (ORG 81214) 
13.000.000,00 Kč 2.815.382,73 Kč 

JSDH – CAS 20 (ORG 81283) 7.000.000,00 Kč 6.939.354,80 Kč 

CELKEM 28.000.000,00 Kč 14.570.202,28 Kč 
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Doplatky odvodu místních poplatků v roce 2020 

 

 

Druh poplatku 
Skutečnost výnosu 

v roce 2020 

Odvedeno MHMP 

v roce 2020 

K odvodu při FV 

za rok 2020 

Poplatek ze psů (25 %) 282.658,00 Kč 69.987,25 Kč 677,25 Kč 

Poplatek z pobytu (25 %) 97.692,00 Kč 24.423,00 Kč 0,00 Kč 

Zrušené místní poplatky (50 %) 1.920,00 Kč 960,00 Kč 0,00 Kč 

CELKEM 382.270,00 Kč 95.370,25 Kč 677,25 Kč 

 

 

Informace o přijatých a čerpaných dotacích z odvodů výherních hracích přístrojů a jiných 

technických zařízení v roce 2020 

 

Městská část Praha 16 obdržela v roce 2020 dotace z odvodu výherních hracích přístrojů a 

jiných technických zařízení v celkové výši 1.335.000 Kč. Z předchozích let nezůstala žádná 

nedočerpaná část dotace.  

 

Členění jednotlivých dotací je následující: 

I. kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast 

▪ převod z předchozích let              0,00 Kč 

▪ poskytnuto v roce 2020   667.500,00 Kč 

▪ vyčerpáno v roce 2020   667.500,00 Kč 

 

II. podpora sportu 

▪ převod z předchozích let              0,00 Kč 

▪ poskytnuto v roce 2020   667.500,00 Kč 

▪ vyčerpáno v roce 2020   667.500,00 Kč 

 

 

V návaznosti na dopis čj. MHMP 35141/2021 ze dne 11. 1. 2021 byly vratky vyplývající 

z finančního vypořádání dotací z resortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých 

v roce 2020 převedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2021.  

 

Pokuta ve výši 5 000,00 Kč za nedodržení poměru vytříděného množství odpadu (Sběrné 

dvory) byla převedena na účet hlavního města Prahy do 31. ledna 2021. 

 
 

 

 

IV. 

Městská část Praha 16 v roce 2020 rozdělila v rámci Dotačního programu na podporu 

volnočasových aktivit, sportu a kultury celkovou částku 1.175.185 Kč. Z toho byly i 

s ohledem na epidemiologickou situaci vyplaceny dotace a granty ve výši 1.125.047 Kč. 
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Zbylé dotace a granty ve výši 50.138 Kč nebyly organizacemi akceptovány, případně byly 

vráceny na bankovní účet městské části. 

Všechny dotace a granty na akce, které se nakonec uskutečnily, byly příjemci zúčtovány. 

Souhrnný přehled přidělených dotací je přílohou číslo d) tohoto dokumentu. 

 

 

 

V. 

Rozbor hospodaření zdaňované činnosti Městské části Praha 16  

za období od 1. ledna do 31. prosince 2020 

 

 

Celkové výnosy zdaňované činnosti Městské části Praha 16 dosáhly výše 25.452.671,78 Kč.  

Výnosy u zdaňované činnosti městské části byly převážně tvořeny výnosem z nájemného 

z bytů, pozemků a nebytových prostor v majetku městské části. Dalšími zdroji výnosů 

zdaňované činnosti jsou výnosy za provozování kina, kulturního střediska a inzerce 

v novinách Prahy 16 a výnos z fotovoltaické elektrárny. Významnou částkou je i výnos 

z prodeje a směny pozemků. 

 

Celková výše nákladů dosáhla částky 13.244.501,78 Kč.  

Náklady u zdaňované činnosti městské části směřovaly zejména do nákladů představujících 

provoz a údržbu oblasti bytové a nebytové agendy. Další náklady představují mzdové náklady 

zaměstnanců vykonávající činnosti z oblasti zdaňované činnosti, náklady na vydávání novin 

Prahy 16 a další náklady související s provozem kina.  

 

Celkový hospodářský výsledek činí k 31. prosinci roku 2020 12.208.170 Kč. 

 

 

 

 

VI. 

Přehledu hospodaření příspěvkových a zřízených organizací  

Městské části Praha 16 za rok 2020  

 

 

Úvodem je nutné konstatovat, že všechny zřízené příspěvkové organizace Městské části Praha 

16 skončily za rok 2020 své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem. 

Stručný rozbor hospodaření jednotlivých zřízených a založených organizací je obsažen 

v následujících odstavcích. V podrobné formě v příloze číslo c) tohoto dokumentu. 

 

1. Základní škola Praha – Radotín 

Příspěvková organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 

1112/3, Praha-Radotín hospodařila za rok 2020 následujícím způsobem: 
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Výsledkem hospodaření organizace za rok 2020 je zisk ve výši 593.890,90 Kč, který byl na 

základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 878/2020 ze dne 5. května 2021 rozdělen 

takto: 

• Fond odměn  233.305,00 Kč 

• Rezervní fond  360.585,90 Kč 

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín byla schválena Radou 

městské části Praha 16 usnesením číslo 884/2021 dne 5. května 2021. 

 

V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily 

žádná rizika, která by mohla mít vliv na její hospodaření do budoucnosti. 

 

 

 

2. Mateřská škola Praha – Radotín  

Příspěvková organizace Mateřská škola Praha – Radotín, IČ: 70882541, se sídlem náměstí 

Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín hospodařila za rok 2020 následujícím způsobem: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2020 je zisk ve výši 82.948,01 Kč, který byl na 

základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 878/2020 ze dne 5. května 2021 rozdělen 

takto: 

• Fond odměn                0 Kč 

• Rezervní fond  82.948,01 Kč 

Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín byla schválena Radou 

městské části Praha 16 usnesením číslo 884/2021 dne 5. května 2021. 

 

Hospodaření v roce 2020 

v Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

59.344.491,87 59.938.382,77 593.890,90 

Hospodaření v roce 2020 

v Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

29.924.146,62 30.007.094,63 82.948,01 
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V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily 

žádná rizika, která by mohla mít vliv na její hospodaření do budoucnosti. 

 

 

 

3. Školní jídelna Praha – Radotín 

Příspěvková organizace Školní jídelna Praha – Radotín, IČ: 70874255, se sídlem Loučanská 

1112/3, Praha-Radotín hospodařila za rok 2020 následujícím způsobem: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2020 je zisk ve výši 14.399,12 Kč, který byl na 

základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 878/2020 ze dne 5. května 2021 rozdělen 

takto: 

• Fond odměn    11.519,00 Kč 

• Rezervní fond      2.880,12 Kč 

 

Účetní závěrka příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín byla schválena Radou 

městské části Praha 16 usnesením číslo 884/2021 dne 5. května. 

 

V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily 

žádná závažná rizika, která by mohla mít vliv na její hospodaření do budoucnosti. 

Statutární zástupce organizace byl upozorněn na nutnost dodržování zákonných předpisů a 

nařízení. 

 

 

4. Technické služby Praha – Radotín  

Příspěvková organizace Technické služby Praha – Radotín, IČ: 70889678, se sídlem  

V Sudech 1488/2, Praha-Radotín hospodařila za rok 2020 následujícím způsobem: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření v roce 2020 

v Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

10.996.265,58 11.010.664,70 14.399,12 

Hospodaření v roce 2020 

v Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

20.445.856,71 20.463.457,51 17.600,80 
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Výsledkem hospodaření organizace za rok 2020 je zisk ve výši 17.600,80 Kč, který byl na 

základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 878/2020 ze dne 5. května 2021 rozdělen 

takto: 

• Fond odměn                  0 Kč 

• Rezervní fond    17.600,80 Kč 

 

Účetní závěrka příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín byla schválena 

Radou městské části Praha 16 usnesením číslo 884/2021 dne 5. května 2021. 

 

V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily 

žádná závažná rizika, která by mohla mít vliv na její hospodaření do budoucnosti.  

 

 

 

5. Radotínská, o.p.s. 

 

Organizace Radotínská, o.p.s., založena Městskou částí Praha 16, IČ: 28973950, se sídlem U 

starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín hospodařila za rok 2020 následujícím způsobem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace k datu sestavení Závěrečného účtu ještě nemá účetní závěrku verifikovanou 

auditorem, jedná se tedy o čísla předběžná, nicméně se neočekává rozdíl ve výsledku 

hospodaření. 

 

Organizace Radotínská, o.p.s. je organizací zcela soběstačnou a není tedy nutné její provoz 

jakýmkoliv způsobem finančně podporovat.  

 

Vzhledem ke kladné bilanci a velice těžkému období díky epidemiologické situaci lze 

konstatovat, že je provoz této organizace hospodárný a organizace plně slouží k účelu, ke 

kterému byla městskou částí založena. 

 

 

 

VII. 

 

Na závěr dokumentu je nezbytné podotknout, že výsledkem kontroly hospodaření, která 

probíhala dle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 

Hospodaření v roce 2020 

v tis. Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

17.116 18.251 1.135 
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územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů 

v prostorách Úřadu městské části Praha 16 v termínu od 19. října 2020 do 6. listopadu 2020, 

dále v termínu od 11. ledna do 22. ledna 2021 a od 6. dubna do 19. dubna 2021, nebyla 

zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ  

v budoucnosti. 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Valínová, DiS. 

vedoucí Odboru ekonomického  


