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Plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření  

za rok 2016 

 

1. Hospodaření městské části 

 

     Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření 

byla zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu a plánu 

hospodářské činnosti územních samosprávných celků za rok 2016. 

 

     Účetní závěrka městské části za rok 2016 byla schválena na jednání Rady městské části 

Praha 17 dne 10. 5. 2017. 

 

     Hospodaření městské části probíhalo v roce 2016 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria 

(schváleny ZMČ 16. 12. 2015) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2016 (schválen 

ZMČ 27. 1. 2016). 

 

     Celkové skutečné příjmy byly ve výši 194 393 tis. Kč, tj. plnění na 101% uprav. rozpočtu  

a celkové skutečné výdaje byly ve výši 222 738 tis. Kč, tj. čerpání na 61% uprav. rozpočtu. 

Hospodaření městské části skončilo se schodkem (rozdíl příjmů a výdajů) ve výši  

28 345 tis. Kč. Šlo o plánovaný schodek, který byl oproti rozpočtované výši nižší  

o 147 761 tis. Kč. Nižší schodek hospodaření vznikl nečerpáním celkových výdajů, především 

pak výdajů kapitálových. 

     Všechny kapitoly vykazovaly v čerpání běžných a kapitálových výdajů oproti upravenému 

rozpočtu úsporu. Nevyčerpané finanční prostředky z rezervy rozpočtu byly ve výši  

3 375 tis. Kč. 

 

     V průběhu roku 2016 byly na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské 

části provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. 

 

Rozpočtové příjmy (Tabulka č. 1 Příjmy) byly navýšeny o 57 565 tis. Kč a to z důvodu: 

 

1. navýšení vlastních příjmů o 4 210 tis. Kč, zdrojem byly: 

příjmy za služby při poskytování požární asistence při sportovních  

utkáních (Hasičský sbor Řepy)          +      34 tis. Kč 

příjmy z přijatých peněžních darů        + 3 127 tis. Kč 

příjmy z přijatých pojistných náhrad        +      53 tis. Kč 

příjem ze zániku pojistné smlouvy        +        2 tis. Kč 

příjmy z nevyčerpaných finančních prostředků na platy a zákonné  

odvody za prosinec 2015           +   947 tis. Kč 

příjem z vyúčtování příspěvku na údržbu zeleně v kolejišti v ul.  

Makovského za rok 2015 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.)        +    47 tis. Kč 

 

Přijaté finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením určeny k navýšení rozpočtu výdajů 

v příslušných kapitolách. 

 

2. navýšení kapitálových příjmů o 1 238 tis. Kč, zdrojem byl: 

příjem z přijatých peněžních darů (dárce: Letiště Praha, a. s.)           + 1 238 tis. Kč 

Přijaté finanční prostředky byly dárcem určeny na financování investičních akcí: v kapitolách 

01 Rozvoj obce (+800 tis. Kč na financování kontejnerového stání k tříděnému odpadu),  
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02 Městská infrastruktura (+200 tis. Kč na pořízení herního prvku na dětské hřiště  

v ul. Opukova) a  

04 Školství (+238 tis. Kč na rekonstrukci osvětlení na školním hřišti při  

ZŠ genpor. Fr. Peřiny).  

 

3. navýšení dotací o 52 117 tis. Kč, zdrojem byly: 

neinvestiční přijaté transfery z Úřadu práce  

(na výkon pěstounské péče)         +   1 236  tis. Kč 

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí 

(na výkon sociální práce)        +       778  tis. Kč 

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí  

(na činnosti vykonávané v oblasti sociálně právní ochrany dětí)    +    2 850  tis. Kč 

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí 

(na poskytování sociálních služeb)        +   1 777  tis. Kč 

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva vnitra 

(na podporu integrace cizinců)      +        225  tis. Kč 

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva vnitra  

(na provoz hasičského sboru)         +          9  tis. Kč 

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva financí 

(na vynaložené náklady s konáním voleb do Senátu PČR)     +      810  tis. Kč 

neinvestiční přijaté transfery z Ministerstva pro místní rozvoj 

(na pohřbení zemřelého)        +       18,4 tis. Kč 

investiční přijatý transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí 

(na podporu mobility klientů Centra soc. zdrav. služeb)    +       562,5 tis. Kč 

neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy     +  20 823,4 tis. Kč 

(účelové dotace určené do příslušných kapitol v částce 5 673,9 tis. Kč, dotace - navrácená daň 

z příjmu právnických osob za rok 2015, 2014 a 2012 v částce 9 182,5 tis. Kč k navýšení 

finanční rezervy, dotace z loterií v částce 5 967 tis. Kč) 

investiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy    +  17 280    tis. Kč 

transfery poskytnuté v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (dále OPPPR)  

a z rozpočtu EU         +    5 423,9 tis. Kč 

transfery poskytnuté v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále 

OPPMP) a z rozpočtu EU       +     323,7 tis. Kč. 

 

Přijaté finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením určeny k navýšení rozpočtu výdajů 

v příslušných kapitolách. 

 

Rozpočtové výdaje (Tabulka č. 2 Výdaje) byly navýšeny o 63 967 tis. Kč, z toho: 

 

1. běžné výdaje +40 004 tis. Kč 

V oblasti běžných výdajů došlo k úpravě rozpočtu ve všech kapitolách. Zdrojem navýšení byly 

finanční prostředky poskytnuté především z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu  

a z přijatých darů. 

 

2. kapitálové výdaje +23 964 tis. Kč 

V oblasti kapitálových výdajů došlo téměř ve všech kapitolách k navýšení rozpočtu. Zdrojem 

navýšení byly finanční prostředky poskytnuté především z rozpočtu hl. m. Prahy, EU a hl. m. 

Prahy na realizaci projektů v rámci OPPPR a OPPMP. 

 

     Úpravy rozpočtu měly vliv i na třídu 8 – financování, které se zvýšilo o 6 402 tis. Kč. 
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Z následujícího rozboru vyplývá, jak se úpravy rozpočtu projevily ve financování. Na zvýšení 

financování se podílel převod finančních prostředků ze sociálního fondu +1 628 tis. Kč, z fondu 

pro podporu základních škol +235 tis. Kč a převod finančních prostředků ze ZBÚ - z přebytku 

hospodaření +5 039 tis. Kč (na vratku dotace na výkon pěstounské péče v částce 32 tis. Kč,  

 na vratky dotací v souvislosti s ukončením projektů OPPK - Revitalizace parteru sídliště Řepy 

v částce 265 tis. Kč, Aktivní lesopark Řepy v částce 719 tis. Kč, Revitalizace prostranství 

Laudova v částce 1 426 tis. Kč, Nové služby e-Governmentu v Praze 17 v částce 2 550 tis. Kč, 

finanční vypořádání za rok 2015 v částce 47 tis. Kč) a na snížení financování se podílel převod 

finančních prostředků na ZBÚ - do přebytku hospodaření mínus 500 tis. Kč (nevyčerpané 

finanční prostředky na platy a zákonné odvody za prosinec 2015). 

 

 

2. Příjmy 

 

     Celkové příjmy dosáhly za rok 2016 částky 194 393 tis. Kč. Na celkových příjmech se 

podílely příjmy z přijatých transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z rozpočtu 

od jiných obcí 74,3% (144 531 tis. Kč), vlastní příjmy 13,7% (26 624 tis. Kč), příjmy  

z převodů z hospodářské činnosti 11,3% (22 000 tis. Kč) a kapitálové příjmy z přijatého 

peněžního daru 0,6% (1 238 tis. Kč). 

 

Jak byly jednotlivé druhy příjmů plněny, ukazuje Tabulka č. 1 Příjmy. 

 

Vlastní příjmy zahrnovaly daňové a nedaňové příjmy a pro rok 2016 byl upravený rozpočet 

ve výši 23 832 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 26 624 tis. Kč. 

 

Daňové příjmy - plnění na 111% upraveného rozpočtu (16 535 tis. Kč) - zahrnovaly: 

Poplatek ze psů 

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 1 045 tis. Kč, z toho 261 tis. Kč (25%) bylo odvedeno  

do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2016 vše 

odvedeno.  

Celkový počet registrovaných držitelů psů byl ke konci roku 1 425. Nedoplatky činily  

111 tis. Kč. V případě, že držitel nezaplatí poplatek do lhůty splatnosti, správce poplatku zašle 

upomínku, následuje platební výměr a pak je předán nedoplatek k vymáhání. 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

Skutečný výnos poplatku byl ve výši 7,2 tis. Kč, z toho 3,6 tis. Kč (50%) musí být odvedeno  

do rozpočtu hl. m. Prahy - tato povinnost je dána Statutem hl. m. Prahy. Do 31. 12. 2016 vše 

odvedeno. Ubytovatelé (plátci tohoto poplatku) uvádějí, že většina návštěvníků Prahy přijíždí 

za účelem služebních cest nikoliv za rekreačním pobytem - v těchto případech se poplatek  

za rekreační pobyt nevybírá. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Výši tohoto poplatku ovlivňují počty žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsah  

a délka užívání. V roce 2016 byl příjem z tohoto poplatku ve výši 1 309 tis. Kč a zahrnoval 

platby za zábor veřejného prostranství, to je za umístění stavebního zařízení pro provádění 

staveb a za provádění výkopových prací ve výši 1 047 tis. Kč, platby za umístění reklamního 

zařízení ve výši 100 tis. Kč, především při ul. Karlovarská (plátce: SUPER SPORT spol. s r.o. 

66 tis. Kč), platby za umístění restauračních předzahrádek ve výši 51 tis. Kč a dále to byly 

platby za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb, tzv. pevné 

stánky umístěné na veřejném prostranství městské části ve výši 111 tis. Kč (počet stánků 3). 
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Poplatek ze vstupného 

Byl vybírán ve výši 20% z vybraného vstupného u kulturních akcí. V roce 2016 byl ve výši 

5 tis. Kč - poplatníci: CZ/SK BRONIES - pořadatel kulturní akce a Cirkus Bernes. 

Poplatek z ubytovací kapacity 

Byl ve výši 1 262 tis. Kč a byl vybírán v zařízeních, která jsou určená k přechodnému ubytování 

za úplatu, tzn., že zařízení musí být zkolaudováno jako ubytovací zařízení. Plátcem poplatku 

byl především CPI Hotels, a. s. (337 tis. Kč) a Policejní prezidium ČR, které provozuje 

ubytovací zařízení pro mimopražské policisty (908 tis. Kč). 

 

Správní poplatky  

Jde o poplatky za správní řízení a úkony a jejich výběr závisí na počtu zpoplatňovaných 

správních úkonů a na výši sazeb za jejich provedení (zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Přehled o výši správních poplatků dle jednotlivých odborů  

 

odbor schv. rozpočet v tis. Kč 

rok 2016 

skutečnost v tis. Kč 

rok 2016 

životního prostředí a dopravy     50      86 

ekonomický     50      3 

živnostenský    350    446 

výstavby     500    530 

občansko - správní 1 800 1 900 

hospodářské správy                      100    115 

Celkem                  2 850                  3  080 

 

Objemově nejvyšší plnění příjmů ze správních poplatků vykázal odbor občansko - správní. Jde 

o správní poplatky uhrazené především za vydávání cestovních pasů (1 478 tis. Kč)  

a za ověřování listin a podpisů (205 tis. Kč).  

 

Daň z nemovitých věcí 

Výnos z této daně je ve výši 10 091 tis. Kč. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani 

z nemovitých věcí, skutečně vybrané za nemovitosti na území městské části. Podstatná část této 

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

 

Nedaňové příjmy - plnění na 112% upraveného rozpočtu (10 089 tis. Kč)  

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy za služby při poskytování požární asistence  

při sportovních utkáních (Hasičský sbor Řepy) ve výši 34 tis. Kč. Dále jsou to příjmy z úroků 

ve výši 4 582 tis. Kč - z toho výnos ze státního spořícího dluhopisu ve výši 3 939 tis. Kč, úroky 

z účtů se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou ve výši 629 tis. Kč a úroky z ostatních účtů ve 

výši 14 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 803 tis. Kč - z toho pokuty ukládané 

jednotlivými odbory za porušení stavebního zákona, živnostenského zákona a dalších 

příslušných zákonů v částce 360 tis. Kč a pokuty třem firmám v celkové výši 442 tis. Kč  

za nedodržení termínů předání stavby u akcí: Kulturní dům Bílá Hora – vybudování přístřešku, 

MŠ Španielova – rekonstrukce varny a Psychosomatické centrum. 

Součástí nedaňových příjmů jsou i přijatá pojistná plnění od pojišťovny ve výši 61 tis. Kč, 

příjmy z přijatých peněžních darů na financování běžných výdajů ve výši 3 127 tis. Kč - 

dárce: Letiště Praha, a.s. v částce 2 036 tis. Kč na údržbu zeleně na obecních pozemcích v k.ú. 

Řepy, v částce 576 tis. Kč na podporu jazykové vybavenosti dětí a učitelů pro rok 2016, v částce 

300 tis. Kč na podporu jazykové vybavenosti dětí a učitelů pro rok 2017 a v částce 162 tis. Kč 
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na financování kulturních akcí. Další dárci: ERILENS, s. r. o. v částce 15 tis. Kč, OK-VET,  

s. r. o. 8 tis. Kč, VEOLIA ENERGIE PRAHA, a. s. 30 tis. Kč - vše na financování kulturních 

a sportovních akcí, splátky půjčených prostředků od zaměstnanců ve výši 28 tis. Kč (splátky 

půjček ze sociálního fondu), ostatní nedaňové příjmy ve výši 1 426 tis. Kč - z toho především 

příjem v souvislosti s převodem zůstatku nevyčerpaných finančních prostředků  

na platy a zákonné odvody za prosinec 2015 z depozitního účtu v částce 947 tis. Kč, příjem  

z převodu finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti za služby v souvislosti 

s pronájmem hrobových míst v částce 172 tis. Kč, příjmy z vyúčtování příspěvku za údržbu 

zeleně v kolejišti v ul. Makovského za rok 2015 (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.) v částce 

47 tis. Kč, příspěvek na údržbu zeleně kolem reklamních panelů, které jsou umístěny  

na zeleni městské části v částce 32 tis. Kč a složené jistoty od čtyřech firem na „Výběr 

provozovatele Víceúčelového sportovního centra Na Chobotě“ v částce 200 tis. Kč. 

 

Kapitálové příjmy - plnění na 100% upraveného rozpočtu (1 238 tis. Kč) 

Zahrnovaly finanční prostředky poskytnuté formou peněžních darů - dárce: Letiště Praha, a. s. 

Finanční prostředky byly určeny na pořízení kontejnerového stání k tříděnému odpadu v částce 

800 tis. Kč, na pořízení herního prvku na dětské hřiště v ul. Opukova v částce 200 tis. Kč  

a na rekonstrukci osvětlení na školním hřišti při ZŠ genpor. Fr. Peřiny v částce 238 tis. Kč.  

 

Přijaté dotace - plnění na 100% upraveného rozpočtu (144 531 tis. Kč) 

Uvedeno v Tabulkách č. 7 Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2016 včetně jejich 

čerpání a č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2016 včetně jejich čerpání. 

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu byly ve výši 24 382 tis. Kč  

a zahrnovaly příspěvek na výkon státní správy (16 679 tis. Kč) a dotace na činnosti vykonávané 

v oblasti sociálně právní ochrany dětí (2 850 tis. Kč), na poskytování sociálních služeb  

(1 777 tis. Kč), na výkon sociální práce (778 tis. Kč), na výkon pěstounské péče  

(1 236 tis. Kč), na podporu integrace cizinců (225 tis. Kč) na pohřbení zemřelého  

(18,4 tis. Kč), na volby do Senátu PČR (810 tis. Kč) a na provoz sboru dobrovolných hasičů  

(9 tis. Kč). 

Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu byly ve výši 562,5 tis. Kč a zahrnovaly 

účelovou dotaci na podporu mobility klientů Centra sociálně zdravotních služeb (562,5 tis. Kč). 

Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly ve výši 96 080 tis. Kč  

a zahrnovaly dotaci v rámci souhrnného dotačního vztahu (75 257 tis. Kč), účelové neinvestiční 

dotace (5 673,9 tis. Kč), účelovou neinvestiční dotaci z obdrženého odvodu z loterií  

(5 967 tis. Kč) a součástí tohoto transferu byla i navrácená daňová povinnost městské části  

na dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2015, 2014 a 2012 (9 182,5 tis. 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 17 280 tis. Kč a zahrnovaly 

účelovou dotaci na rekonstrukci osvětlení v ZŠ J. Wericha (5 000 tis. Kč), na dovybavení JSDH 

Řepy nákupem kompresoru (600 tis. Kč), na rekonstrukci varny v MŠ Španielova - Pastelka 

(1 500 tis. Kč) a na Kanalizaci v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině (10 180 tis. Kč). 

Neinvestiční a investiční transfer poskytnutý v rámci OPPPR a z rozpočtu EU byl ve výši 

5 423,9 tis. Kč a byl určen na spolufinancování akce: Dětské centrum osobního růstu 

v Psychosomatickém centru. 

Neinvestiční transfer poskytnutý v rámci OPPMP a z rozpočtu EU byl  

ve výši 323,7 tis. Kč a byl určen na spolufinancování akcí: školní obědy dostupné pro každé 

dítě.  
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Ostatní neinvestiční přijatý transfer od rozpočtů byl ve výši 500 tis. Kč a zahrnoval dotaci 

z rozpočtu městské části Praha Zličín na financování sociálních služeb pro občany této městské 

části, které zajišťuje příspěvková organizace Centrum sociálně zdravotních služeb. 

 

Převody z hospodářské činnosti - plnění na 100% uprav. rozpočtu (22 000 tis. Kč). 

Prostřednictvím této položky byly do příjmů rozpočtu převáděny finanční prostředky 

z hospodářské (zdaňované) činnosti, tj. ze zisku této činnosti.  

 

 

Porovnání skutečných příjmů roku 2016 s rokem 2015 ukazuje následující graf: 
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3. Výdaje 

 

     Celkové výdaje dosáhly za rok 2016 výše 222 738 tis. Kč, což představuje 61% upraveného 

rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 167 495 tis. Kč (85% uprav. rozpočtu)  

a na kapitálové výdaje výše 55 243 tis. Kč (32% uprav. rozpočtu).  

 

     Podíl běžných výdajů jednotlivých kapitol na celkových běžných výdajích a podíl 

kapitálových výdajů jednotlivých kapitol na celkových kapitálových výdajích ukazuje níže 

uvedený přehled, ze kterého je patrné, že největší objem běžných výdajů je v kapitole  

09 Vnitřní správa (39,5% skutečnosti r. 2016), v kapitole 04 Školství (24,8% skutečnosti  

r. 2016) a v kapitole 02 Městská infrastruktura (12,1% skutečnosti r. 2016) a největší objem 

kapitálových výdajů je v kapitole 01 Rozvoj obce (47,5% skutečnosti r. 2016), v kapitole  

04 Školství (43,5% skutečnosti r. 2016) a v kapitole 08 Hospodářství (23,8% skutečnosti r. 

2016).  

 

kapitola běžné výdaje 

r. 2016 v tis. Kč 
% z celkových 

běžných výdajů 

kapitálové výdaje 

r. 2016 v tis. Kč 

% z celkových 

kapitál. Výdajů 

01 Rozvoj obce   1 825   1,0 26 247 47,5 
02 Městská infrastr. 20 317 12,1     366   0,7 
03 Doprava   4 295   2,6     939   1,7 
04 Školství 41 606 24,8 24 053 43,5 
05 Sociální oblast  

      a zdravotnictví  
14 962   8,9     797   1,4 

06 Kultura a sport  12 596   7,5     119   0,2 
07 Bezpečnost   1 983   1,2     653   1,2 
08 Hospodářství   1 641 1  1 320   2,4 
09 Vnitřní správa 66 174 39,5      750   1,4 
10 Pokladní správa   2 096   1,3         0 0 

celkem 167 495 100 55 243 100 
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Porovnání skutečných výdajů (běžných, kapitálových) roku 2016 se schváleným a upraveným 

rozpočtem roku 2016 ukazují následující grafy: 
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Výdaje dle jednotlivých kapitol v členění na běžné a kapitálové ukazuje Tabulka č. 2 Výdaje. 

 

Čerpání výdajů dle jednotlivých kapitol 

 

01 Rozvoj obce 

 

     

                                                                                       v tis. Kč                                                                   

oddíl text schválený  upravený  skutečnost % k schvál. % k uprav. 

  rozpočet rozpočet 2016  rozpočtu rozpočtu 

 Běžné výdaje      

36 Bydlení, komunální služby 

a územní rozvoj 
2 202 2 919 1 825 83 63 

                                  

Celkem 

2 202 2 919 1 825 83 63 

 Kapitálové výdaje      

36 Bydlení, komunální služby 

a územní rozvoj 
24 000 33 324 26 247 109 79 

                                   

Celkem 

24 000 33 324 26 247 109 79 

 01 – Výdaje celkem 26 202 36 243 28 072 107 77 

 

Oddíl 36 paragraf 99 – ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 

Běžné výdaje ve výši 1 825 tis. Kč (63% uprav. rozpočtu) byly čerpány na pořízení nábytku 

pro restauraci v KD Bílá hora (299 tis. Kč), na vybavení Psychosomatického centra pro rodinu 

a dítě (393 tis. Kč, z toho: 314 tis. Kč hrazeno z dotace), na revitalizaci zahrady v ul. Čistovická 252 

(83 tis. Kč), na revitalizaci zahrady Psychosomatického centra pro rodinu a dítě (61 tis. Kč, 

z toho: 19 tis. Kč hrazeno z dotace), na zaměření skutečného provedení stavby a předání dokumentace 

na akci Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě (7 tis. Kč), na měření hluku 

v Psychosomatickém centru pro rodinu a dítě (9 tis. Kč), na ekologické vyřazení požárních 

hasicích přístrojů (2 tis. Kč), na platby za vyhodnocení přínosů energeticky úsporných opatření 

v objektech MŠ Socháňova, úřad městské části v ul. Žalanského a KC Průhon (80 tis. Kč),  

na zhotovení energetického auditu pro budovy MČ (255 tis. Kč), na zpracování stanoviska 

energetického auditora pro objekt Bendova 1121 (18 tis. Kč), na platbu v souvislosti s podporou 

projektu Psychosomatického centra (92 tis. Kč, z toho: 92 tis. hrazeno z dotace), na provedení 

topenářských prací v MŠ Laudova - objekt Brunnerova (6 tis. Kč), na pořízení exekučních 

skladů v domech Jiránkova 1135 a Vondroušova 1197, které nedosáhly hranice technického 

zhodnocení (49 tis. Kč), na platby v souvislosti s projekty (436 tis. Kč - zpracování zprávy  

o udržitelnosti projektu Zdravé a hravé Řepy II, zpracování monitorovací zprávy zateplení KC Průhon a MŠ 

Socháňova, zpracování zprávy o udržitelnosti projektu Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště MČ Praha 17, 

zpracování zprávy o udržitelnosti projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Brunnerova, zpracování zprávy  

o udržitelnosti projektu Zdravé a hravé Řepy I., za administraci projektu Rekonstrukce a zateplení obvodového 

pláště MČ Praha 17, za monitorovací zprávy - Aktivní lesopark Řepy, revitalizace prostranství Laudova, nové 

služby e-Gouvernmentu v Praha 17, za návrh vybavení interiéru restaurace Kulturního domu Bílá hora, za 

vypracování monitorovací zprávy Revitalizace parteru sídliště Řepy, za žádost o podporu projektu 

Psychosomatické centrum, za přípravu projektové žádosti „Modernizace a navýšení kapacity na sběr tříděných 

odpadů“, za zpracování a podání žádosti o podporu projektů do OP VVV – místní akční plány rozvoje vzdělávání 
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a za zpracování zprávy o udržitelnosti projektu Zdravé a hravé Řepy II) a na dotaci rekonstrukce 

kontejnerového stání Společenství vlastníků Laudova 1025-1027 (35 tis. Kč). 

 

     Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť u finančně 

náročnější akce vybudování Psychosomatického centra pro rodinu a dítě v budově Žalanského 

68 byly finanční prostředky městské části částečně nahrazeny prostředky z EU (rozpočet dotace 

716,8 tis. Kč) a ušetřeny byly také finanční prostředky na položce určené na zpracování 

energetických auditů (rozpočet 750 tis. Kč, skutečnost 353 tis. Kč). 

 

Kapitálové výdaje:  

1. Bytový dům Čistovická 252 – pořízení altánu 

čerpány ve výši 199 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu), na zpevnění ploch pro zahradní altán, 

stavební práce a výstavbu dřevěného zahradního altánu. Práce na altánu a přístupovém 

chodníku byly dokončeny a vyfakturovány. 

2. Žufanova 1112-14 – zřízení EPS pro polikliniku 

nečerpány, jedná se o připojení elektrické požární signalizace na pult hasičského záchranného 

sboru, před připojením na pult hasičského záchranného sboru proběhl požární audit, který zjistil 

závady a nedostatky. Jejich náprava probíhá. Připojení proběhne v roce 2017. 

3. Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě 

čerpány ve výši 20 633 tis. Kč (z toho: 3 963 tis. Kč hrazeno z dotace) za výkon autorského 

dozoru, na práci koordinátora BOZP, za výkon TDI, na stavební práce a na provedení přípojek 

a nové vodoměrné šachty. Stavba je dokončená, v roce 2017 musí být ještě provedeno měření 

a regulace. Stavba je zkolaudována částečně, z kolaudace byla vyjmuta technologie bazénu  

vč. prostor pro bazén. Bazén musí být před kolaudací min. půl roku ve zkušebním provozu, až 

poté může proběhnout jeho kolaudace.  

4. Rekonstrukce volných bytů 

čerpány ve výši 1 998 tis. Kč (62% uprav. rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace 

a na provedení rekonstrukce bytů v rámci XIV. - XVII. etapy (celkem 16 bytů). 

5. Bendova 1121 – protisluneční fólie na prosklenou konstrukci 

čerpány ve výši 170 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) na instalaci fólií, rozesklení a zasklení, 

provedeno. 

6. Kulturní dům Bílá Hora – protisluneční fólie na prosklenou konstrukci 

čerpány ve výši 50 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) na instalaci fólií, rozesklení a zasklení, 

provedeno. 

7. Kulturní dům Bílá Hora – vybudování čistících zón a rekonstrukce zázemí 

čerpány ve výši 460 tis. Kč (50% uprav. rozpočtu). Jedná se o čistící zóny zabraňující vnesení 

mechanických a jinak znečišťujících látek do prostoru sálu, kde je provedena oprava povrchu. 

V zázemí budovy byla vybudována kuchyně sloužící k přípravě a výdeji jídel. Úprava objektu 

byla provedena. 

8. Projektová dokumentace k investičním záměrům 

nečerpány. 

9. Vybudování exekučních skladů v domě v ul. Jiránkova 1136 

čerpány ve výši 164 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na zhotovení dokumentace stavebních 

úprav pro změnu účelu používání a stavební úpravy prádelen a sušáren. Stavební práce 

dokončeny. 

10. Kulturní dům Bílá Hora - vybudování přístřešku 

čerpány ve výši 400 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) stavba dokončena. 

11. Stavební úpravy nebytového prostoru v ul. Makovského 

čerpány ve výši 466 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na stavební práce spočívající v úpravách 

na ortopedickou ambulanci, akce byla dokončena.  
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12. Kontejnerová stání v k. ú. Řepy 

čerpány ve výši 999 tis. Kč (z toho: 800 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha a. s.), na zpracování 

projektové dokumentace, na zpracování konceptu řešení, na výkon TDI a na úpravu stávajících 

kontejnerových stání v ul. Žalanského, Žufanova, Nevanova a Mrkvičkova. Akce byla 

dokončena.  

13. Solární odpadové nádoby 

čerpány ve výši 605 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na dodání a instalaci dvou sestav 

speciálních odpadových nádob, které byly umístěny v ul. Makovského a u KC Průhon. Akce 

byla zrealizována. 

14. ZŠ J. Wericha – rekonstrukce kanalizace PD 

čerpány ve výši 103 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na zpracování projektové dokumentace 

k odstranění havarijního stavu v ZŠ J. Wericha. 

 

     Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť 

v rozpočtu zůstaly finanční prostředky městské části určené původně na finančně náročnější 

akci vybudování Psychosomatického centra pro rodinu a dítě v budově Žalanského 68 

(rozpočet dotace 4 707,1 tis. Kč). Uvedená akce byla spolufinancována z jiného zdroje – 

finanční prostředky z dotace v rámci realizace OPPPR. Akce Kontejnerová stání v k. ú. Řepy 

byla realizována za podpory daru z Letiště Praha a. s. (800 tis. Kč). Za nižší výdaje byla 

provedena akce: Rekonstrukce volných bytů (rozpočet 3 243,8 tis. Kč, čerpání 1 998 tis. Kč). 

 

 

02 Městská infrastruktura      

                                                                                 v tis. Kč                                                                   

oddíl text schválený  upravený  skutečnost % k schvál. % k uprav. 

  rozpočet rozpočet 2016  rozpočtu   rozpočtu 

 Běžné výdaje      

34 Tělovýchova a zájmová 

činnost 
1 399 1 399 1 233 88 88 

37 Ochrana životního 

prostředí 
12 893 14 986 14 124 110 94 

63 Finanční operace 0 4 960 4 960 0 100 

                                  

Celkem 

14 292 21 345 20 317 47 95 

 Kapitálové výdaje      

34 Tělovýchova a zájmová 

činnost 
470 670 366 78 55 

                                   

Celkem 

470 670 366 78 55 

 02 – Výdaje celkem 14 762 22 015 20 683 140 94 
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Oddíl 34 paragraf 21 – využití volného času dětí a mládeže  

Běžné výdaje ve výši 1 233 tis. Kč (88% schv. rozpočtu) byly čerpány na údržbu a opravy 

dětských hřišť – pronájem mobilních WC, úklid, provozní kontroly, výměna písku 

v pískovištích, vývoz košů, oprava herních prvků a oplocení. 

 

Kapitálové výdaje:  

1. Dětské hřiště Laudova – obnova herních prvků 

čerpány ve výši 166 tis. Kč (67% schv. rozpočtu), na obnovu herních prvků. 

2. Dětské hřiště Nevanova – doplnění mobiliáře 

nečerpány, předpokládaná realizace v roce 2017. 

3. Dětské hřiště Opukova – pořízení hracího prvku  

čerpány ve výši 200 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na pořízení a instalaci herního prvku 

Mobilus - hrazeno z daru Letiště Praha a. s.. 

 

    Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyla 

realizována akce: Dětské hřiště Nevanova – doplnění mobiliáře (rozpočet 220 tis. Kč) a akce: 

Dětské hřiště Laudova – obnova herních prvků byla zrealizována jen částečně. 

 

Oddíl 37 paragraf 29 – ostatní nakládání s odpady 

Běžné výdaje ve výši 250 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) byly čerpány na likvidaci černých 

skládek. 

 

Oddíl 37 paragraf 45 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na nákup drobného majetku  

a všeobecného materiálu ve výši 305 tis. Kč (87% uprav. rozpočtu) – výměna poškozených košů, 

výměna nádob na PE vč. držáků a nosné tyče, motorový rotační kartáč, dodání a instalace informačních cedulí, 

dodávka a instalace plůtků, instalace stupů u skluzavky v lesoparku Řepy (u posilovacích prvků), instalace košů, 

instalace mobiliáře: lavičky, květináče, sloupky u ZUŠ Blatiny, lišty, posypová sůl, štětce, barvy, brusný papír, 

pytle, asfaltová směs, rukavice, ředidlo, značkovací sprej na komunikace, popínavé rostliny, koště, sběrače 

odpadků, struny do křovinořezu, ostnatý drát, kleště, hřebíky, smirkový kotouč, pilový plátek, hmoždinky, klíče, 

malířská sada, brusné listy, lepidlo, klíč trubkový, šrouby, matice, řezivo a nástavce na akušroubovák. Na nákup 

pohonných hmot ve výši 3 tis. Kč (27% schv. rozpočtu). Na konzultační a poradenské služby 

ve výši 220 tis. Kč (z toho: 80 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.) - studie vizualizace 

revitalizace parteru sídliště Řepy, geodetické zaměření pro zakázku: Parková úprava Galandova, znalecký posudek 

na novou výsadbu Revitalizace prostranství Laudova: příčina zaschnutí, studie k dětskému hřišti v ul. Laudova, 

koncept parkové úpravy plochy Galandova, dendrologický posudek topolů v Mrkvičkově ulici, architektonická  

a urbanistická studie revitalizace prostoru Žalanského – Žufanova a vypracování znaleckého posudku k posouzení 

druhu a vlastnostem dřeva použitého při stavbě stěn v rámci projektu „Revitalizace prostranství Laudova“.  

Na revitalizaci ploch zeleně ve výši 500 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) - prořez a tvarování keřů, 

odvoz a likvidace odpadu v ul. Mrkvičkova, revitalizace klidové zóny Bazovského vč. bourání, odvozu a likvidace 

betonových podkladů, revitalizace ploch Vondroušova, revitalizace v ul. Nevanova, revitalizace ploch v ul. 

Mrkvičkova a revitalizace plochy Na Fialce. Na řez dřevin a likvidaci biologického odpadu ve výši  

3 189 tis. Kč (z toho: 420 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na chemické odstranění 

plevele ve výši 700 tis. Kč (100% schv. rozpočtu), na likvidaci listí ve výši 1 558 tis. Kč  

(z toho: 300 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), na svoz a likvidaci psích exkrementů 

ve výši 1 022 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu), na údržbu zeleně ve výši 125 tis. Kč (83% schv. 

rozpočtu), na seč a likvidaci trávy ve výši 3 816 tis. Kč (z toho: 985,8 tis. Kč hrazeno z daru 

Letiště Praha, a. s.), na velkoobjemové kontejnery ve výši 93 tis. Kč (93% schv. rozpočtu),  

na odchyt holubů, bourání garáže, čištění ptačích budek a zasypání kaverny U Boroviček  

145 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu), na zálivku ve výši 354 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu),  

na výsadbu dřevin ve výši 400 tis. Kč (z toho: 250 tis. Kč hrazeno z daru Letiště Praha, a. s.), 

na odvoz odpadu z odpadkových košů ve výši 150 tis. Kč (71% uprav. rozpočtu), za jarní úklid 
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a podzimní úklid na pozemcích městské části ve výši 397 tis. Kč (99% schv. rozpočtu),  

na výdaje v souvislosti s činností vězeňské služby při údržbě zeleně ve výši 502 tis. Kč (93% 

schv. rozpočtu), na zajištění oprav ve výši 160 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) – oprava mlatových 

cesta a odtokových žlabů, opravy a výměny povrchů u ploch tabulí Naučné stezky, obnova nátěrů, výměna stříšek, 

oprava betonové dlažby pro separovaný odpad v lokalitě Skuteckého a Laudova, oprava kontejnerového stání v ul. 

Hekova a oprava sestav košů na psí exkrementy. Na příspěvek Dopravnímu podniku na údržbu zeleně 

v kolejišti v ul. Makovského ve výši 225 tis. Kč (95% schv. rozpočtu) a na dotaci na úpravu 

předzahrádek před domy SVJ Španielova 1284-90 a Španielova 1278 ve výši 10 tis. Kč (100% 

uprav. rozpočtu). 

 

     Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť byl posílen 

rozpočet městské části o finanční prostředky z peněžního daru Letiště Praha a. s. určené na 

údržbu zeleně. Finanční prostředky rozpočtu městské části tak zůstaly nedočerpány. 

 

 

Oddíl 63 paragraf 30 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 

Běžné výdaje čerpány ve výši 4 960 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na vratky finančních 

prostředků v souvislosti s ukončením projektů Operačního programu Praha – 

Konkurenceschopnost: Revitalizace parteru sídliště Řepy v částce 265 tis. Kč, Aktivní lesopark 

Řepy v částce 719 tis. Kč, Revitalizace prostranství Laudova v částce 1 426 tis. Kč, Nové 

služby e- Governmentu v Praze 17 v částce 2 550 tis. Kč. K vratkám byly městskou částí 

podány námitky na magistrát hl. m. Prahy, které byly v květnu roku 2016 zamítnuty. 

 

 

03 Doprava      

                                                                                 v tis. Kč                                                                   

oddíl text schválený  upravený  skutečnost % k schvál. % k uprav. 

  rozpočet rozpočet      2016   rozpočtu  rozpočtu 

 Běžné výdaje      

22 Doprava 4 712 5 512 4 295 91 78 

                                  

Celkem 

4 712  5 512 4 295 91 78 

 Kapitálové výdaje      

22 Doprava 16 200 25 380 939 6 4 

                                   

Celkem  

16 200 25 380 939 6 4 

 03 – Výdaje celkem 20 912 30 892 5 234 25 17 

 

Oddíl 22 paragraf 12 – silnice 

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu silnic ve výši 677 tis. Kč (68% uprav. rozpočtu), 

na platby za pronájem kabelového vedení v ul. Makovského (měření rychlosti) ve výši 3 tis. Kč 

(27% schv. rozpočtu), na ostatní služby ve výši 48 tis. Kč (19% schv. rozpočtu) – na připojení 

informačního panelu pro měření rychlosti a na čištění kanalizačních vpustí. Na opravy  

ve výši 700 tis Kč (100% schv. rozpočtu) - oprava obrubníků a asfaltového povrchu u trafostanice  

v ul. Lehotského, oprava komunikace v ul. Třanovského a Mrkvičkova a oprava výtluků na komunikacích  
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ve starých Řepích, lokální opravy komunikace v ul. Augustova, oprava komunikace v lokalitě ul. Hekova a 

havarijní oprava propadlé komunikace v ul. Bazvoského. 

 

Kapitálové výdaje:  

1. Propojení ulic u Boroviček a Na Fialce I/II 

nečerpány, z důvodu absence stavebního povolení (přepracovává se dokumentace  

ke stavebnímu povolení na základě požadavků správců inženýrských sítí). Akce se přesouvá  

na rok 2017. 

2. Obytná zóna Na Fialce – rekonstrukce (I. etapa) 

čerpány ve výši 61 tis. Kč (2% uprav. rozpočtu) na dokumentaci pro stavební povolení, zadání 

a realizaci stavby. Stavební povolení vydáno. Akce se přesouvá na rok 2017.  

3. Rekonstrukce komunikace ul. Hořovského 

čerpány ve výši 605 tis. Kč (11% uprav. rozpočtu) na společnou dokumentaci pro zadávání 

stavby a provádění stavby včetně inženýrské činnosti a započatých stavebních prací. 

Nemožnost dokončit stavební práce spočívající v pokládce živičného povrchu v důsledku 

nepříznivých meteorologických podmínek. Dokončení akce v roce 2017. 

 

 

Oddíl 22 paragraf 19 – ostatní záležitosti pozemních komunikací 

Běžné výdaje byly čerpány na zimní údržbu chodníků ve výši 2 008 tis. Kč (84% uprav. 

rozpočtu), na ostatní služby ve výši 100 tis. Kč (28% schv. rozpočtu) – na komplexní úklid 

komunikací v lokalitě staré Řepy. A na opravy ve výši 599 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) – na obnovu 

mlatové cesty, oprava chodníků v ul. Třanovského, oprava povrchů chodníků, obrubníků a spár v lokalitě 

Mrkvičkova, oprava betonové dlažby pro separ. odpad v lokalitě Skuteckého a Laudova. 

 

Kapitálové výdaje:  

1. Parkoviště v ul. Mrkvičkova - výstavba 

čerpány ve výši 188 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na variantní studii, na dodávku a montáž 

veřejného osvětlení a na úpravu odstavné plochy. Je dokončena variantní studie a dokumentace 

pro stavební povolení, probíhá inženýrská činnost a je podána žádost o vydání územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. Akce se přesouvá do roku 2017. 

2. Projektová dokumentace  

nečerpány  

3. Kanalizace Hekova, Augustova, Na Moklině 

nečerpány, obdržena  investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (ve výši 10 180 tis. Kč). Městská 

část Praha 17 požádala HMP o předání podkladů k této investiční akci. Mezi předanými 

podklady chyběla platná projektová dokumentace, proto nebylo možné tento záměr zrealizovat 

v roce 2016. Proto městská část požádala HMP o ponechání investiční účelové dotace  

do následujícího roku 2017. 

 

 

Oddíl 22 paragraf 29 – ostatní záležitosti v silniční dopravě 

Běžné výdaje čerpány na nákup všeobecného materiálu ve výši 9 tis. Kč (92% uprav rozpočtu) 

– na výměnu poškozených mobilních dopravních značek, na služby v souvislosti s dopravním značením 

ve výši 83 tis. Kč (83% schv. rozpočtu) – na montáž dopravního značení a prodej, montáž a aplikaci 

vodorovného dopravního značení a na opravy ve výši 68 tis. Kč (75% uprav. rozpočtu) – na opravu 

svislého dopravního značení na komunikaci Na Bělohorské pláni, U Boroviček a Řetězokovářů,  

na páskování dopravního značení a betonáž AL patky, na kontrolu a údržbu dopravního značení a realizaci 

vodorovného dopravního značení u kontejnerových státní. 
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Kapitálové výdaje:  

1. Dopravní opatření horní Řepy - zklidnění dopravy  

čerpány ve výši 85 tis. Kč (3% schv. rozpočtu), na dokumentaci pro stavební povolení. Je 

dokončena dokumentace pro vydání stavebního povolení, podána žádost o vydání územního 

rozhodnutí, stavebního povolení a výběr zhotovitele. Akce se přesouvá do roku 2017. 

 

     Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť 

vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám nebyly zcela vyčerpány finanční prostředky 

určené na zimní údržbu komunikací (rozpočet 3 400 tis. Kč, čerpání 2 686 tis. Kč). 

 

     Celkové skutečné kapitálové výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, 

neboť nedošlo k realizaci akcí: Kanal. v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině (dotace z rozpočtu 

hl. m. Prahy 10 180 tis. Kč) a Propojení ul. U Boroviček a Na Fialce (rozpočet 3 700 tis. Kč). 

Další akce byly realizovány za nižší výdaje, než byl stanovený rozpočet. 
 

 

04 Školství      

                                                                                 v tis. Kč                                                                   

oddíl text schválený  upravený  skutečnost % k schvál. % k uprav. 

  rozpočet rozpočet 2016   rozpočtu   rozpočtu 

 Běžné výdaje      

31 Vzdělávání I. 31 463 39 814 38 877 124 98 

32 Vzdělávání II. 0 75 75  100 

34 Tělovýchova a 

zájmová činnost 

4 671 8 733 2 654 57 30 

                                  

Celkem 

36 134 48 622 41 606 115 86 

 Kapitálové výdaje         

31 Vzdělávání I. 20 450 24 783 22 842 112 92 

34 Tělovýchova a 

zájmová činnost 

80 400 80 400 1 211 2 2 

                                   

Celkem 

100 850 105 183 24 053 24 23 

 04 – Výdaje celkem 136 984 153 805 65 659 48 43 

 

Oddíl 31 paragraf 11 – mateřské školy 

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu mateřským školám ve výši  

10 066 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu) dále platbu za vyšetření zraku předškolních dětí ve výši 

47 tis. Kč (94% schv. rozpočtu), výdaje na pohoštění a věcné dárky ve výši 7 tis. Kč  

(100% schv. rozpočtu) a na nákup drobného majetku a všeobecného materiálu ve výši  

1 582 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu) do MŠ Španielova na nákup především pracovních stolů, lednice, 

skříněk, polic, gastro nádob, kastrolů, rendlíků a na pořízení filtrace a mycích prostředků. Do MŠ Socháňova na 

montáž nového obložení ústředního topení a dodávku a montáž 12 kusů poliček. 
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Kapitálové výdaje:  

1. MŠ Laudova - rekonstrukce elektroinstalace 

čerpány ve výši 24 tis. Kč (14% uprav. rozpočtu), zpracovává se projektová dokumentace. 

2. MŠ Socháňova - rekonstrukce topného systému 

čerpány ve výši 1 553 tis. Kč (73% uprav. rozpočtu), stavba je dokončena. 

3. MŠ Socháňova – pořízení klimatizační jednotky 

čerpány ve výši 93 tis. Kč (62% schv. rozpočtu), došlo k instalaci klimatizační jednotky, akce 

dokončena. 

4. MŠ Španielova – rekonstrukce varny 

čerpány ve výši 2 584 tis. Kč (72% uprav. rozpočtu), stavba byla dokončena. Přidělena dotace 

z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 1 500 tis. Kč, dotace byla vyčerpána.  

5. MŠ Socháňova – herní prvky na zahradu 

čerpány ve výši 116 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), poskytnuto formou investičního příspěvku. 

Akce dokončena. 

 

Oddíl 31 paragraf 13 – základní školy 

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na provoz a údržbu základním školám ve výši  

22 649 tis. Kč (97% uprav. rozpočtu). 

 

Kapitálové výdaje:  

1. ZŠ genpor. Fr. Peřiny - objekt Laudova - rekonstrukce topného systému 

čerpány ve výši 94 tis. Kč (62% schv. rozpočtu), dokončení z roku 2015, v březnu byla akce 

ukončena. 

2. ZŠ genpor. Fr. Peřiny - objekt Laudova - rekonstrukce osvětlení 

čerpány ve výši 8 125 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), stavba je dokončena. 

3. ZŠ genpor. Fr. Peřiny - rekonstrukce osvětlení  

čerpány ve výši 59 tis. Kč (12% uprav. rozpočtu), zpracovává se projektová dokumentace. 

4. ZŠ J. Wericha - rekonstrukce osvětlení 

čerpány ve výši 9 956 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), v roce 2015 proběhla rekonstrukce 

osvětlení v pavilonu B4, v roce 2016 se uskutečnila rekonstrukce v ostatních pavilonech, kromě 

pavilonu C. Stavba byla dokončena. Přidělena dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši  

5 000 tis. Kč, dotace byla vyčerpána. 

5. ZŠ genpor. Fr. Peřiny – výměna venkovního osvětlení hřiště 

čerpány ve výši 238 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), akce byla dokončena - hrazeno z daru 

Letiště Praha a. s. 

 

Oddíl 31 paragraf 41 – školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční příspěvky na úhradu výdajů při zajišťování stravování 

v mateřských a základních školách ve výši 4 526 tis. Kč (100% schv. rozpočtu). 

 

Oddíl 32 paragraf 31 – základní umělecké školy 

Běžné výdaje čerpány ve výši 75 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na posílení mzdových 

prostředků zaměstnancům ZUŠ Blatiny. 

 

Oddíl 34 paragraf 12 – sportovní zařízení v majetku obce 

Běžné výdaje čerpány ve výši 8 tis. Kč (2% schv. rozpočtu) na poradenské služby v souvislosti 

s výstavbou Sportovního centra Na Chobotě. 
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Kapitálové výdaje: 

1. Sportovní centrum Na Chobotě - výstavba 

čerpány ve výši 1 211 tis. Kč (2% schv. rozpočtu) na vypracování studie umístění skluzavky nebo 

tobogánu do stavby, na platby za inženýrskou činnost v předinvestiční fázi přípravy,  

na zajištění projektové dokumentace, za komplexní administraci veřejné zakázky, za vícetisky části projektové 

dokumentace, na výkon projektového manažera, na provedení laboratorních testů vzorků k veřejné zakázce,  

na právní služby, na realizaci překládky, na zemní práce, za spolupráci při výběru dodavatele stavby, za účast na 

zasedání hodnotící komise a vypracování ozelenění objektu. Probíhá výběr zhotovitele stavby, výběr 

koordinátora BOZP a výběr TDI. 

2. Sokolovna – rekonstrukce volejbalových kurtů  

nečerpány, dofinancování projektu ve výši 20% celkových nákladů. Akce nebyla zahájena 

z důvodu nezískání dotace. 

 

 

Oddíl 34 paragraf 19 – ostatní tělovýchovná činnost  

Běžné výdaje čerpány ve výši 2 405 tis. Kč (30% uprav. rozpočtu) na dotace neziskovým 

organizacím, které zajišťují na městské části sportovní výchovu mládeže.   

 

Oddíl 34 paragraf 29 – ostatní zájmová činnost a rekreace  

Běžné výdaje čerpány ve výši 241 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na dotace neziskovým 

organizacím, které zajišťují na městské části zájmovou činnost a využití volného času.   

 

 

     Celkové skutečné běžné výdaje za paragraf 3419 (ostatní tělovýchovná činnost) byly oproti 

rozpočtované výši nižší, neboť rozpočet byl navýšen o dotaci z obdrženého odvodu z loterií  

(5 050 tis. Kč), která bude čerpána v roce 2017. 

 

     Celkové skutečné kapitálové výdaje v této kapitole byly oproti rozpočtovaným výdajům 

nižší, neboť byl posílen rozpočet městské části o finanční prostředky z dotace rozpočtu hl. m. 

Prahy: na MŠ Pastelka - rekonstrukce varny (1 500 tis. Kč) a ZŠ J. Wericha rekonstrukce 

osvětlení (5 000 tis. Kč). Nižší výdaje byly především u realizovaných akcí: MŠ Laudova – 

rekonstrukce elektroinstalace (rozpočet 168 tis. Kč, čerpání 24 tis. Kč), ZŠ genpor. Fr. Peřiny 

– rekonstrukce osvětlení (rozpočet 482 tis. Kč, čerpání 59 tis. Kč) a přípravné práce spojené 

s výstavbou Sportovního centra Na Chobotě (rozpočet 80 000 tis. Kč, čerpání 1 211 tis. Kč). 
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05 Sociální oblast a zdravotnictví 

                                                                                 v tis. Kč                                                                   

 

oddíl 

 

text 
schválený  upravený  skutečnost % k schvál. % k uprav. 

rozpočet rozpočet 2016   rozpočtu rozpočtu 

  Běžné výdaje           

43 
Sociální péče a pomoc a 

společné činnosti 

v sociálním zabezpečení 
12 821 16 672 14 930 116 90 

63 Finanční operace  32 32  100 

  
                                 

Celkem 
12 821 16 704 14 962 126 90 

  Kapitálové výdaje             

43 
Sociální péče a pomoc a 

společné činnosti 

v sociálním zabezpečení 
2 500 2 500 797 10 32 

  
                                  

Celkem 
2 500 2 500 797 10 32 

  05 – Výdaje celkem 15 321 19 204 15 759 91 82 

 

Oddíl 43 paragraf 29 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

Běžné výdaje čerpány ve výši 78 tis. Kč (61% schv. rozpočtu) byly čerpány na mimoškolní 

aktivity (prevence kriminality - bowling), na supervizní konferenci a na dárky pro děti v ústavní 

péči. 

 

Oddíl 43 paragraf 39 – ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

Běžné výdaje ve výši 849 tis. Kč (54% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výkon pěstounské 

péče - financováno z účelové dotace z Úřadu práce ČR (plat pracovníka, který se zabývá 

náhradní rodinnou péčí a sepisuje s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče, vzdělávání 

pěstounů a pohoštění při vzdělávání, odlehčovací služby, hlídání dětí a vzdělávání, pokud si 

pěstoun sám vyhledá potřebný seminář) a na peněžní dar prvnímu občánkovi Řep 2016  

ve výši 5 tis. Kč (100% schv. rozpočtu). 

 

Oddíl 43 paragraf 41 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně 

nepřizpůsobivým  

Běžné výdaje nečerpány. 

 

Oddíl 43 paragraf 49 – ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 

Běžné výdaje ve výši 98 tis. Kč (66% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výdaje komunitního 

plánování. 

 

Oddíl 43 paragraf 51 – osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

Běžné výdaje zahrnují neinvestiční dotaci pro Sdružení občanů bezbariérového domu  

v ul. Vondroušova ve výši 1 106 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) a neinvestiční příspěvky  
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na provoz a údržbu příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb ve výši  

12 060 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu). 

 

Kapitálové výdaje:  

1. Dům s pečovatelskou službou - PD, přípravné práce  

čerpány ve výši 797 tis. Kč (32% schv. rozpočtu) na zpracování projektové dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí, na zaměření pozemku a na technické průzkumy. Probíhá zpracování projektové 

dokumentace a potřebných povolení. 

 

     Celkové skutečné kapitálové výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší. Přípravné 

práce v souvislosti s výstavbou Domova s pečovatelskou službou se neuskutečnily v rozsahu 

výdajů schváleného rozpočtu.  

 

Oddíl 43 paragraf 56 – denní stacionáře a centra denních služeb 

Běžné výdaje čerpány ve výši 46 tis. Kč (84% schv. rozpočtu). Čerpány na dotace: Diakonie 

ČCE -středisko v Praze 5 - Stodůlkách (15 tis. Kč), Mateřská škola a základní škola speciální 

Diakonie ČCE Praha 5 (20 tis. Kč) a Centrum sociálních služeb Hvozdy (11 tis. Kč). 

 

Oddíl 43 paragraf 57 – domovy 

Běžné výdaje čerpány ve výši 456 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na dotaci Domovu  

sv. Karla Boromejského (5 zdravotních lůžek pro občany městské části).  

 

Oddíl 43 paragraf 59 – ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 

Běžné výdaje ve výši 147 tis. Kč (68% uprav. rozpočtu) byly čerpány na služby - cvičení  

pro seniory (108 tis. Kč), na podporu integrace cizinců na lokální úrovni: „Jsme sousedé“  

(19 tis. Kč, hrazeno z dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra), platba za montáž tísňového 

zařízení pro seniory (20 tis. Kč) a na dotace organizacím působícím v oblasti sociálních služeb 

ve výši 85 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu). 

 

 

Oddíl 63 paragraf 30 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 

Běžné výdaje čerpány ve výši 32 tis. Kč na vratku dotace na výkon pěstounské péče, neboť 

došlo k ukončení dohody o pěstounské péči osob z důvodu jejich zletilosti. 
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06 Kultura a sport 

                                                                                 v tis. Kč                                                                   

oddíl text 
schválený  upravený  skutečnost % k schvál. % k uprav. 

rozpočet rozpočet 2016   rozpočtu rozpočtu 

  Běžné výdaje           

33 
Kultura, církve a 

sdělovací prostředky 
12 258 12 912 12 316 100 95 

34 
Tělovýchova a zájmová 

činnost 
0 280 280 0 100 

                               

  
                                 

Celkem 
12 258 13 192 12 596 103 95 

  Kapitálové výdaje             

33 
Kultura, církve a 

sdělovací prostředky 
0 119 119 0 100 

34 
Tělovýchova a zájmová 

činnost 
0 0 0 0 0 

  
                                  

Celkem 
0 0 0 0 0 

  06 – Výdaje celkem 12 258 13 311 12 715 104 96 

 

Oddíl 33 paragraf 19 – ostatní záležitosti kultury 

Běžné výdaje byly čerpány na neinvestiční příspěvek na provoz a údržbu příspěvkové 

organizaci KC Průhon ve výši 9 256 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu). 

 

Kapitálové výdaje:  

1. KC Průhon – protisluneční folie na prosklenou konstrukci 

čerpány ve výši 119 tis. Kč (99% uprav. rozpočtu) na instalaci fólií, akce dokončena. 

 

Oddíl 33 paragraf 49 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 1 693 tis Kč (84% schv. rozpočtu) na prostředky na platy a 

na zákonné odvody pracovníků, kteří se podílejí na tvorbě novin Řepská sedmnáctka ve výši 

(829 tis. Kč), na platby za tisk novin (723 tis. Kč) a platby za distribuci novin občanům městské 

části (141 tis. Kč). 

 

Oddíl 33 paragraf 99 – ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 

Běžné výdaje byly čerpány na akce v souvislosti s vítáním občánků a blahopřáním jubilantům 

ve výši 138 tis. Kč (77% schv. rozpočtu), na výměnu reklamních panelů vč. návrhu  

a zpracování reklamních plachet ve výši 299 tis. Kč (91% schv. rozpočtu), a na kulturní akce 

pořádané městskou částí ve výši 930 tis. Kč (82% uprav. rozpočtu) - tvorba TV magazínu, předání 

plaket Komenského, Společenský večer MČ Praha 17, Čarodějnice, kladení věnců, Slavata triatlon, nohejbalový 

turnaj, Den Matek, Den Země, Benefice Sokol Řepy - fotbal, Den sousedů, Den dětí, Kinobus, Vítání prvňáčků, 

Babí léto, Svatomartinský průvod, ohňostroj, vánoční výzdoba v ulicích městské části a další akce. 
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Oddíl 34 paragraf 29 – ostatní zájmová činnost a rekreace 

Běžné výdaje ve výši 280 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) byly čerpány na dotace pro podporu 

zájmových činností a využití volného času – Sdružení pro Kulturu Nejen Dětem, Domov  

sv. K. Boromejského, Mateřské centrum Řepík z. s., VENIO - klášter benediktinek, Opatství Proměnění Páně, 

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s. r. o.. 
 

V roce 2016 přispělo 5 sponzorů s celkovou částkou 215  tis. Kč na spolufinancování kulturních 

a sportovních akcí pořádaných městskou částí. 

 

 

07 Bezpečnost 

                                                                                 v tis. Kč                                                                   

oddíl text 
schválený  upravený  skutečnost % k schvál. % k uprav. 

rozpočet rozpočet 2016   rozpočtu rozpočtu 

  Běžné výdaje           

52 
Civilní připravenost na 

krizové stavy 
555 555 530 96 96 

55 
Požární ochrana a 

integrovaný záchranný 

systém 
1 485 1 908 1 453 98 76 

  
                                 

Celkem 
2 040 2 463 1 983 97 81 

  Kapitálové výdaje             

53 
Bezpečnost a veřejný 

pořádek 
0 0 0 0 0 

55 
Požární ochrana a 

integrovaný záchranný 

systém 
0 676 653 54 97 

  
                                  

Celkem 
0 676 653 54 97 

  07 – Výdaje celkem 2 040 3 139 2 636 129 84 

 

Oddíl 52 paragraf 12 – ochrana obyvatelstva 

Běžné výdaje ve výši 530 tis. Kč (100% schv. rozpočtu) byly čerpány na prostředky na platy  

a na zákonné odvody zaměstnance, který se podílí na zabezpečování úkolů civilní ochrany 

obyvatelstva. 

 

Oddíl 55 paragraf 12 – požární ochrana – dobrovolná část 

Běžné výdaje ve výši 1 453 tis. Kč (76% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výdaje související 

s provozem hasičského sboru městské části. Finanční prostředky byly použity na ochranné 

pomůcky (195 tis. Kč), nákup všeobecného materiálu a drobného hmotného majetku  

(579 tis. Kč, z toho: 44 tis. Kč hrazeno z dotace hl. m. Prahy – na atlas ČR a Prahy, na projekční 

plátno, na projektor a držák, na svítilny, na přenosný osvětlovací systém, na nízkozdvižný paletový vozík,  

na jednofázovou elektrocentrálu, na ponorná kalová čerpadla, na dvoupístový zvedák, na sprchovou zástěnu  

a příslušenství, na sběrač, na ventil, na nářadí, na polohovací pás, na stožáry a vlajky, na reflexní samolepky, 

 na vývod pro plicní automatiku, na vozík pro tlakové lahve, na defibrilátor, zásuvku, kabel, barvu, tmel, štětec, 



 

 25 

brusné kotouče, tonery, nýty, matice, šrouby, ředidlo, rukavice, jehlu rýsovací, lak, pytle, hadice, dřezová baterie, 

autopojistky, úhelníky, brusnou houbu, šrouby, kleště, rádio, elektromateriál, flesh disk, podpalovač, spojovací 

materiál, hygienické prostředky, úklidové prostředky a čistící prostředky, destilovanou vodu, přípravek do 

ostřikovačů, ručník, utěrku, olej, kohout, baterie, pásky, zátěž na stany, postřik, zářivku, hmoždinky, silikon, 

pneumatiky žárovky, ventilátor, upínací pasy, pouzdro na mobilní telefon, rohožky, kartáče, zámek, filtry, ovladač 

multimetr, zimní směs, vývod pro plicní automatiku, talíře, příbory, hrnky a nůžky), na nákup vody, paliv  

a energie (mínus 20 tis. Kč, zálohy na studenou vodu, plyn a elektrickou energii za rok 2016: plus 188 tis. 

Kč, vratky - vyúčtování spotřeby plynu a elektrické energie za rok 2015: mínus 208 tis. Kč), na nákup 

pohonných hmot (83 tis. Kč, z toho: 35 tis. Kč hrazeno z dotace hl. m. Prahy), na telefonní 

poplatky (40 tis. Kč), na pojištění vozidel (15 tis. Kč), na nájem (3 tis. Kč), na nákup služeb 

(108 tis. Kč, z toho: 20 tis. Kč hrazeno z dotace hl. m. Prahy a Ministerstva vnitra – školení, odvoz 

odpadu, servisní služby, lékařské prohlídky, lékařské zprávy, revize, STK, emise, zapůjčení lodí a instalace 

dálkového ovládání k sekčním vratům), na opravy (443 tis. Kč, z toho: 365 tis. Kč hrazeno z dotace 

hl. m. Prahy – vyčištění hořáku a výměna těsnění, oprava kropící lišty vozidla, oprava brzdy, oprava vozu  

a hasicích přístrojů, oprava vozu Transit, oprava požární plošiny, oprava lodního motoru, oprava potrubí 

k čerpadlu, výměna pal. nádrže, oprava vozu Subaru, oprava dlažby, montáž držáků DT do sedadla a do police 

nástavby požárního vodu, oprava těsnění a přetěsnění, výměna palivové nádrže, oprava úniku chladicí kapaliny, 

chladiče a řazení, oprava vestavby, čerpadla vč. uchycení, oprava AKU, oprava brzdičů, oprava Kardanu  

a oprava sekčních vrat) a na pohoštění (7 tis. Kč).  

 

Kapitálové výdaje: 

1. Dovybavení JSDH Řepy - kompresor 

čerpány ve výši 600 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na nákup souboru vybavení pro údržbu  

a plnění vzduchových dýchacích přístrojů pro JSDH Řepy. Hrazeno z dotace hl. m. Prahy. 

2. Dovybavení JSDH Řepy - čerpadlo 

čerpány ve výši 53 tis. Kč (71% uprav. rozpočtu), na nákup přenosného plovoucího čerpadla. 

 

 

     Celkové skutečné běžné výdaje za kapitolu byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť 

rozpočet městské části byl posílen o finanční prostředky z přidělených dotací: rozpočtu hl. m. 

Prahy (455 tis. Kč) a rozpočtu Ministerstva vnitra (9 tis. Kč), které byly určeny na provoz 

jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Finanční prostředky rozpočtu městské části tak zůstaly 

nedočerpány. 

 

     Celkové skutečné kapitálové výdaje v této kapitole byly posíleny o finanční prostředky 

z dotace rozpočtu hl. m. Prahy: na dovybavení JSDH Řepy nákup kompresoru (600 tis. Kč). 
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08 Hospodářství 

                                                                                 v tis. Kč                                                                   

oddíl text 
schválený  upravený  skutečnost % k schvál. % k uprav. 

rozpočet rozpočet      2016   rozpočtu   rozpočtu 

  Běžné výdaje           

36 
Bydlení, komunální 

služby a územní rozvoj 
1 062 1 860 1 641 154 88 

  
                                 

Celkem 
1 062 1 860 1 641 154 88 

  Kapitálové výdaje             

36 
Bydlení, komunální 

služby a územní rozvoj 
2 300 1 320 1 320 57 100 

  
                                  

Celkem 
2 300 1 320 1 320 57 100 

  08 – Výdaje celkem 3 362 3 180 2 961 88 93 

 

Oddíl 36 paragraf 32 – pohřebnictví 

Běžné výdaje ve výši 1 641 tis. Kč (88% uprav. rozpočtu) zahrnují výdaje na nákup 

všeobecného materiálu a pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (208 tis. Kč – 
dodávka a osazení 2 ks ocelových křížů na vojenské hroby, 8 ks ocelových laviček, zásobník na toaletní papír  

na hřbitovní WC + materiál, označovací štítky na kolumbární okénka, lepidlo na označovací štítky, označovaní 

štítek na WC, žetony na dveře k hřbitovnímu WC a 5 kusů polic do skladu márnice), na zajištění údržby 

hřbitova (338 tis. Kč - na provedení údržby a úklidu hřbitova, kontroly a úklidu WC, odvoz a likvidace 

hřbitovního odpadu, sekání travnatých ploch, zhotovení výškopisu severní části nového hřbitova a pokácení túje), 

na nákup vody (16 tis. Kč), na nákup pohonných hmot (1 tis. Kč),  na opravy (1 063 tis. Kč – 
rekonstrukce zázemí hřbitova, oprava komunikace, oprava oplocení areálu hřbitova, oprava dveřního křídla  

do skladu č. 1 na hřbitově, oprava visacího zámku Golem u brány, úprava pozemku podél zdi oplocení východní 

hranice hřbitova, sanace základu 4 polí oplocení západní hranice pozemku hřbitova, oprava prasklin, oprava 

odvodnění, sanace obrubníků pojízdné komunikace v areálu hřbitova, sanace obrubníků pojízdné komunikace  

v areálu hřbitova, sanace rozestavěné hrobky, úprava pozemku východní části hřbitova, oprava 8 ks polí oplocení, 

oprava mincovního zámku, úprava pákové baterie na WC hřbitova, oprava madla elektrocentrály, oprava kování 

mříže, oprava kasičky u WC a oprava pojízdné komunikace v severní části hřbitova) a výdaje na sociální 

pohřby ve výši 15 tis. Kč (z toho: 15 tis. Kč hrazeno z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj). 

 

Kapitálové výdaje: 

1. Místní hřbitov - kolumbární okénka 

čerpány ve výši 434 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na realizaci zakázky „Rozšíření kolumbária 

Řepského hřbitova - V“, uskutečnila se výstavba dvou nových oddělení kolumbária. Akce byla 

dokončena. 

2. Místní hřbitov – rekonstrukce stávajícího zázemí 

čerpány ve výši 886 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na stavební práce na veřejné zakázce, 

na realizaci výroby a osazení mříží na dveře a okna stavby. Stavební i montážní práce 

dokončeny. 
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09 Vnitřní správa 

                                                                                 v tis. Kč                                                                   

oddíl text 
schválený  upravený  skutečnost % k schvál. % k uprav. 

 rozpočet rozpočet 2016   rozpočtu   rozpočtu 

  Běžné výdaje           

61 
Státní moc, státní správa, 

územní samospráva a 

politické strany 
67 771 74 788 66 174 98 88 

  
                                 

Celkem 
67 771 74 788 66 174 98 88 

  Kapitálové výdaje             

61 
Státní moc, státní správa, 

územní samospráva a 

politické strany 
550 1 663 750 136 45 

  
                                  

Celkem 
550 1 663 750 136 45 

  09 – Výdaje celkem 68 321 76 451 66 924 98 88 

 

Oddíl 61 paragraf 12 – zastupitelstva obcí 

Běžné výdaje ve výši 4 606 tis. Kč (91% schv. rozpočtu) byly čerpány na odměny uvolněným 

zastupitelům a na odměny členům zastupitelstva a na zákonné odvody (4 235 tis. Kč), na nákup 

všeobecného materiálu (36 tis. Kč – propagační materiál, blahopřání, dekorace, vizitky, diáře a květiny), 

na konzultační, poradenské a právní služby (15 tis. Kč), na školení (18 tis. Kč), na nákup služeb 

(59 tis. Kč – taxi, divadelní představení v Sokolovně Řepy pořádané 29. 3. 2016, vazba Řepské 17, parkovné  

a na kartu pro zastupitele), na cestovné (10 tis. Kč), na nákup výrobků k pohoštění (105 tis. Kč),  

na ošacení (80 tis. Kč) a na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru (48 tis. Kč – 

květiny a dárky soutěžícím).  

 

Oddíl 61 paragraf 15 – volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 

Běžné výdaje ve výši 625 tis. Kč (77% uprav. rozpočtu) byly čerpány na výdaje v souvislosti 

s volbami do Senátu Parlamentu ČR (z toho 625 tis. Kč hrazeno z dotace Ministerstva financí). 

 

Oddíl 61 paragraf 71 – činnost místní správy 

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 60 943 tis. Kč (88% uprav. rozpočtu). Tato částka byla 

čerpána na platy zaměstnancům, na ostatní platby za provedenou práci, na zákonné odvody  

a na povinné pojistné na úrazové pojištění (46 821 tis. Kč), na pořízení drobného hmotného 

dlouhodobého majetku (363 tis. Kč – kávovar, mobilní telefony, mikrovlnná trouba, skartovačky, nákladní 

přívěs, lístkovnice dvouzásuvková, počítačka bankovek, laserové tiskárny, kancelářský nábytek, kancelářské židle, 

tvrzené sklo, osazení stávajícího klientského pultu doplňujícími prvky, elektrocentrála, tašky na spisy, flipchart 

stojan a jiné) na nákup materiálu (1 108 tis. Kč – zdravotnický materiál, odborná literatura a tisk, 

kancelářské potřeby, úklidové a hygienické potřeby, tiskopisy pro státní správu, doručenkové obálky, 

samopropisovací stvrzenky, ověřovací kniha, tonery do kopírek a tiskáren, sáčky do košů, xerografický papír, 

krabice archivní, thermo páska pro vyvolávací systém, odpadní nádobka do Minolty, barvící thermo-folie, 

informační tabulky, pouzdra, tvrzené sklo a folie na mobilní telefony, výměna žaluzie, novoročenky, dárkové 

tašky, květiny pro svatební obřady a jiné), na nákup paliv a energií (1 113 tis. Kč), na nákup služeb  
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(5 272 tis. Kč - poštovné, telefonní poplatky vč. využívání sítě Internet, školení a vzdělávání zaměstnanců, 

úklidové služby, televizní a rozhlasové poplatky, servis komunikačního systému, platby za dálkový přístup  

na katastr, odvoz odpadu, činnost vězeňské služby v rámci úklidu objektu úřadu, stravenky pro zaměstnance, 

služby bezpečnostního technika, ochranná služba, lékařské prohlídky, pojištění, náhradní péče o odchycená zvířata 

a jiné), na ostatní nákupy (703 tis. Kč - oprava a údržba kopírek, oprava a servis tiskáren, oprava podlahové 

krytiny: ul. Španielova 1280, výměna osvětlení, oprava a servis vozů, oprava 4 ks dveří: ul. Bendova 1121, oprava 

mobilního telefonu, oprava počítačky bankovek, oprava horizontálních a vertikálních žaluzií, servis klimatizací, 

servis zasklívacích systémů: ul. Španielova 1280, servis a oprava kotlů Baxi: ul Žalanského 291, oprava oplocení 

pozemků v ul. Žalanského, oprava kancelářských židlí, servis kávovaru, cestovné pro zaměstnance, nákup výrobků 

k pohoštění a jiné), na ostatní výdaje (1 709 tis. Kč - nákup dálničních známek, náhrady mezd v době 

nemoci a především pak platby ze sociálního fondu) a na výdaje na úseku pořízení a údržby výpočetní 

techniky a programů (3 854 tis. Kč – nákup pouzdra na tablet, reproduktorů, síťových přepínačů, USB 

kabelů, napájecích modulů, skenovacího pracoviště, tiskáren, monitorů (20 ks), projektoru, počítačů (22 ks), 

iPhonů, zálohovací pásky, datový kabel, nabíječky k telefonu, nákup náhradních dílů do PC, konektory, provoz, 

servisní služby a údržba v rámci podpory jednotlivých programů, komplexní a technické podpory, za implementaci 

datové vrstvy do geografického portálu, implementace elektronického nástroje EZAK, dobití kreditu 

www.ceecr.cz: přístup na stránky, analýza publikačního rozhraní dle zákona o registru smluv, aktualizace systému 

ASPI a MISYS na 1 rok, práce spojené s analýzou a následné dokonfigurování modulu Vymáhání, realizace 

zákona o registru smluv a připojení spisové služby, digitalizace přírůstků písemností, programová vybavení a jiné). 

 

 

     Celkové skutečné běžné výdaje byly oproti rozpočtovaným výdajům nižší, neboť nebyly 

plně vyčerpány prostředky na platy a zákonné odvody. Nižší výdaje byly i na úseku spotřeby 

energií, nákupu služeb a výpočetní techniky. 

 

 

Kapitálové výdaje: 

1. Smlouvy a objednávky  

nečerpány, akce převedena do roku 2017 

2. Pořízení nového perimetru  

nečerpány, realizace proběhne v roce 2017 

3. Nákup speciálně upraveného vozu pro CSZS 

čerpány ve výši 750 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) na pořízení nového automobilu s úpravou 

pro převoz imobilních osob. Přidělena dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu 

mobility klientů Centra soc. zdrav. služeb ve výši 562,5 tis. Kč. Dotace byla zcela vyčerpána. 

 

 

     Celkové skutečné kapitálové výdaje v této kapitole byly posíleny o finanční prostředky 

z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí: na podporu mobility klientů Centra soc. zdrav. 

služeb (562,5 tis. Kč). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceecr.cz/
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10 Pokladní správa      

                                                                                 v tis. Kč                                                                   

oddíl text schválený  upravený Skutečnost % k schvál. % k uprav. 

  rozpočet rozpočet 2016   rozpočtu   rozpočtu 

 Běžné výdaje      

63 Finanční operace 673 720 656 98 91 

64 Ostatní činnosti 2 927 8 772 1 440 49 16 

                                  

Celkem 

3 600 9 492 2 096 58 22 

 Kapitálové výdaje         

                           

                                   

Celkem 

0 0 0 0 0 

 10 – Výdaje celkem 3 600 9 492 2 096 58 22 

           

Oddíl 63 paragraf 10 – finanční operace 

Běžné výdaje ve výši 27 tis. Kč (64% schv. rozpočtu) byly čerpány na poplatky za vedení 

bankovních účtů.  

 

Oddíl 63 paragraf 20 – pojištění funkčně nespecifikované 

Běžné výdaje ve výši 582 tis. Kč (92% schv. rozpočtu) byly čerpány na pojištění majetku.  

 

Oddíl 63 paragraf 30 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 

Běžné výdaje ve výši 47 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) zahrnují odvody v rámci finančního 

vypořádání za rok 2015 do státního rozpočtu – ve výši 0,-- Kč a do rozpočtu hl. m. Prahy – 

nevyčerpaná účelová dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (-49 086,00 Kč)  

a požadavek na dokrytí (+2 454,25 Kč – přeplatek poplatku za psa). Výsledné saldo finančního 

vypořádání bylo ve výši 46 631,75 Kč. 

 

Oddíl 64 paragraf 09 – ostatní činnosti jinde nezařazené 

Běžné výdaje byly čerpány na platby v souvislosti se soudním poplatkem za žalobu a na 

zaplacení soudního poplatku, který je spojen s návrhem na vydání elektronického platebního 

rozkazu k vymožení smluvní pokuty a na náhradu nákladů řízení spojených s žalobou ve věci 

povolení umístění zábradlí v Nedašovské ulici v Praze – Zličíně, které MČ Praha 17 vydala  

ve výši 38 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu), na příspěvek pro Zájmové sdružení právnických 

osob dotčených provozem Letiště Praha - Ruzyně ve výši 37 tis. Kč (50% uprav. rozpočtu),  

na odměny členům komisí ve výši 9 tis. Kč (31% schv. rozpočtu), na návratné půjčky 

zaměstnancům ze sociálního fondu ve výši 15 tis. Kč (100% uprav. rozpočtu) a na ostatní 

výdaje ve výši 1 341 tis. Kč – finanční prostředky, které byly určeny na platy a zákonné odvody 

na prosinec 2016 – nevyčerpány, v roce 2017 budou převedeny do příjmu rozpočtu. 

Součástí této kapitoly je i finanční rezerva ve výši 2 800 tis. Kč, která byla rozpočtovým 

opatřením navýšena o 9 182,5 tis. Kč, tj. o dotace z navrácené daňové povinnosti městské části 

na dani z příjmů právnických osob za roky 2012, 2014 a 2015. 

Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 3 375,2 tis. Kč a o tyto uvolněné finanční prostředky 

byly navýšeny kapitoly 01 Rozvoj obce (+3 256,3 tis. Kč) na dotaci pro SVJ Laudova 1025-27 
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na kontejnerová stání, na stavební úpravy nebytového prostoru v ul. Makovského,  

na rekonstrukci zázemí Kulturního domu Bílá Hora, na pořízení solárních odpadových nádob, 

na zajištění odborného zpracovatele na administraci projektů spojenou s dotacemi,  

na rekonstrukci volných bytů a na nákup stolů a židlí pro Kulturní dům Bílá Hora, 09 Vnitřní 

správa (+96 tis. Kč) na platbu subjektům konající náhradní péči pro odchycené kočky  

a 10 Pokladní správa (+22,9 tis. Kč) na platbu v souvislosti se soudním poplatkem za penalizaci 

firmy a na náhradu nákladů soudního řízení. 

 

 

4. Finanční prostředky k 31. 12. 2016 – hlavní činnost 

 

Stav na účtech dle bankovních výpisů: 

běžné účty včetně peněžních fondů   384 305 358,70 Kč 

termínovaný vklad (PPF banka, a.s.)   300 030 606,01 Kč 

Celkem      684 335 964,71 Kč 

 

Stav na účtech dle účetní evidence: 

Celkem      684 335 964,71 Kč 

 

 

5. Účelové fondy 

 

     Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu, fondu pro podporu základních 

škol a fondu obnovy majetku městské části podává Tabulka č. 3 Stav finančních prostředků 

v účelových fondech k 31. 12. 2016 a Tabulka č. 3A Fond obnovy majetku městské části  

Praha 17. 

 

Sociální fond 

Financování z fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2016. Zůstatek 

fondu se převádí do následujícího roku. Na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou je 

uloženo 566 518,-- Kč, takže zůstatek ve fondu je 767 303,43 Kč. 

 

Fond pro podporu základních škol  

Fond byl zřízen zastupitelstvem městské části dne 18. 3. 2009 - usnesení č. 18.3. Čerpání fondu 

probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2016. Fond pro podporu základních 

škol byl zrušen usnesením ZMČ č. 000042/2016 ze dne 22. 6. 2016. Finanční prostředky tohoto 

fondu byly k 30. 4. 2016 téměř vyčerpány. Zůstatek fondu byl převeden na základní běžný účet. 

 

Fond obnovy majetku městské části 

Tvorba i čerpání fondu probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2016. Zůstatek 

fondu se převádí do následujícího roku. Na termínovaných vkladech je uloženo (PPF banka, 

a.s.) 200 000 000 Kč, na účtu se zvýhodněnou roční úrokovou sazbou 91 404 340,91 Kč  

a na účtu vedlejší hospodářské činnosti 40 290 921,99 Kč takže zůstatek ve fondu je 

332 737 618,32 Kč. 
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6. Zhodnocování finančních prostředků městské části 

 

     Na základě uzavřené Rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách mezi městskou 

částí a PPF bankou, a. s., ze dne 2. 8. 2010, má městská část v této bance zřízené termínované 

vklady a to ve výši 200 000 tis. Kč, doba trvání vkladu 24 měsíců (duben 2015 - duben 2017), 

roční úroková sazba 0,88% a ve výši 100 000 tis. Kč, doba trvání vkladu  

12 měsíců (březen 2016 – březen 2017), roční úroková sazba 0,40%. 

     V České spořitelně, a. s., má městská část zřízený jeden běžný účet se zvýhodněnou roční 

úrokovou sazbou 0,20% (do 3. 1. 2017). Zůstatek na účtu k 31. 12. 2016 byl ve výši 

38 813 883,72 Kč. Ostatní účty jsou úrokovány následovně: do 999 999,99 Kč úroková sazba 

0,10%, od 1 000 000 Kč do 4 999 999,99 Kč úroková sazba 0,05%, od 5 000 000 Kč úroková 

sazba 0,01%. 

     Na základě uzavřené Smlouvy o běžném účtu mezi městkou částí a UniCredit Bank, a. s., 

ze dne 13. 3. 2012, má městská část v této bance zřízený běžný účet, který byl úročený roční 

úrokovou sazbou 0,25%, od 1. července 2016 došlo ke snížení úrokové sazby na 0,15%. Nadále 

se úroková sazba snižovala a to od 1. 12. 2016 na 0,05%. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2016 byl 

ve výši 194 925 288,96 Kč. 

     Dále městská část uzavřela s Československou obchodní bankou, a. s., dne 11. 4. 2016, 

Smlouvu o ČSOB Spořicím účtu pro podnikatele s úrokovou sazbou 0,20%, od 1. července 

2016 došlo ke snížení úrokové sazby na 0,17%. Platnost smlouvy končila 31. 10. 2016. Došlo 

k jejímu prodloužení (listopad 2016 - říjen 2017) s úrokovou sazbou 0,15%. Zůstatek na účtu 

k 31. 12. 2016 byl ve výši 30 036 890,93 Kč. 

 

 

7. Přehled o počtu zaměstnanců, čerpání prostředků na platy a čerpání ostatních plateb 

za provedené práce za rok 2016 

 

Plnění počtu zaměstnanců (přepočtené osoby) 

Tabulka č. 4   Plnění počtu zaměstnanců za rok 2016 

 

Ve vztahu ke schválenému limitu nebyl skutečný počet zaměstnanců překročen. 

 

Příspěvkové organizace 

Ve vztahu ke schválenému limitu nebyl skutečný počet zaměstnanců překročen. 

 

Čerpání mzdových prostředků 

Tabulka č. 5   Čerpání platových prostředků za rok 2016 

 

Schválený limit prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa  

o 2 285 tis. Kč. Zdrojem byla dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy v oblasti 

sociálně právní ochrany dětí (1 900 tis. Kč) a na výkon sociální práce (581 tis. Kč) a zůstatek 

z nevyčerpaných platových prostředků za prosinec 2015 (333 tis. Kč). Limit prostředků na platy 

byl snížen o výplatu odstupného (196 tis. Kč), o právní pomoc OSOM (180 tis. Kč), o odměny 

členům okrskových komisí (65 tis. Kč), o finanční prostředky, které vydává městská část svým 

zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (30 tis. Kč) a o činnosti vykonávanými v oblasti sociálně-

právní ochrany dětí z důvodu přesunu do rozpočtu služeb (58,2 tis. Kč). 

 

Prostředky na platy v hlavní činnosti  
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Prostředky na platy byly čerpány ve výši 35 001 tis. Kč, tj. 95% ročního limitu. Průměrný 

měsíční plat na jednoho zaměstnance, po zohlednění počtu zaměstnanců, kteří se plně nebo 

částečně podíleli svojí prací na hospodářské činnosti, byl 30 702,- Kč. Oproti roku 2015 nárůst 

o 242,- Kč měsíčně na zaměstnance. Meziroční nárůst průměrného platu je především z důvodu 

navýšení platových tarifů zaměstnancům od 1. 11. 2016 dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb.   

 

Ostatní platby za provedené práce v hlavní činnosti (odměny uvolněným zastupitelům  

a ostatním zastupitelům a odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr). 

Limit ostatních plateb za provedené práce byl navýšen v kapitole 09 Vnitřní správa  

o 902 tis. Kč. Zdrojem byly finanční prostředky z dotace ze státního rozpočtu v souvislosti s 

činnostmi vykonávanými v oblasti podpory integrace cizinců (90 tis. Kč), dále došlo k navýšení 

o výplatu odstupného (196 tis. Kč), o právní pomoc OSOM (180 tis. Kč) a o odměny členům 

okrskových volebních komisí (371 tis. Kč + 65 tis. Kč). 

Ostatní platby za provedené práce byly čerpány ve výši 4 208 tis. Kč, tj. 85% ročního limitu. 

 

Příspěvkové organizace 

Schválený limit prostředků na platy byl v organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb 

navýšeno o 50 tis. Kč a snížen o 75 tis. Kč, po upravení tedy došlo ke snížení o 25 tis. Kč. Tyto 

finanční prostředky byly přesunuty na navýšení limitu na ostatní platby za provedené práce. 

Ostatní platby za provedené práce byly navýšeny organizaci o 75 tis. Kč. K těmto úpravám 

mohlo dojít vhledem k úspoře za energie, díky které budou pokryty náklady z provozních 

prostředků a nedošlo tak k navýšení rozpočtu na rok 2016. 

Čerpání prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce bylo ve výši upraveného 

ročního limitu. 

V Kulturním centru Průhon nebyl schválený limit na ostatní platby a schválený limit na ostatní 

platby za provedené práce upraven.  

Čerpání prostředků na platy a na ostatní platby za provedené práce bylo ve výši upraveného 

ročního limitu. 

 

8. Vybrané ekonomické údaje 

8.1 Přehled o čerpání účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu  

a finančních prostředků - dotací ze strukturálních fondů EU za rok 2016 

 

     Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy a Rady hl. m. Prahy obdržela městská část 

v průběhu roku 2016 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu a také  

ze zdrojů EU na financování projektů na Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickém 

centru v rámci programu OPPPR a na školní obědy dostupné pro každé dítě v rámci projektu 

OPPMP. O tyto přijaté finanční prostředky se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace 

podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání městské části s rozpočtem hl. m. Prahy  

za rok 2016 a se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2016. 

Vyúčtování finančních prostředků - dotací v rámci OPPPR a OPPMP se uskuteční v roce 2017. 

Jak byly čerpány jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ukazuje Tabulka č. 7 

Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2016 včetně jejich čerpání (nezahrnuje dotaci 

z obdrženého odvodu z loterií a dotaci z navrácené daně z příjmů právnických osob  

za roky 2012, 2014 a 2015) a Komentář k Tabulce č. 7, jak byly čerpány jednotlivé účelové 

dotace ze státního rozpočtu, ukazuje Tabulka č. 8 Přehled účelových dotací za rok 2016 včetně 
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jejich čerpání a jak byly čerpány finanční prostředky - dotace z EU, ukazuje Tabulka č. 9 

Přehled o čerpání dotací na projekty v rámci operačních programů za rok 2016. 

 

8.2 Přehled o poskytnutých dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, 

kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí 

 

     Zastupitelstvo městské části (usnesení č. 000027/2016 ze dne 20. 4. 2016) schválilo 

rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům - neziskovým organizacím a fyzickým 

osobám. Finanční prostředky byly poskytnuty formou dotace na základě uzavřené smlouvy  

o poskytnutí dotace. Povinností příjemce dotace je řádně tyto přidělené finanční prostředky 

vyúčtovat. Zdrojem pro poskytnutí dotací byla dotace z rozpočtu hl. m. Prahy - z obdrženého 

odvodu z loterií. Celkem bylo přiděleno 3 021 tis. Kč. 

 

Přehled o rozdělení do jednotlivých oblastí: 

 

Podpora sportovních aktivit: (2 221 tis. Kč) 

SK Trial shotokan karate o. s. 20 tis. Kč, TJ Sokol Řepy 1 000 tis. Kč, Bikrosclub ŘEPY  

350 tis. Kč, Sportovní klub Španielka Řepy 300 tis. Kč, Softball club Řepy Storms, z. s.  

120 tis. Kč, Rugby Club Tatra Smíchov, o. s. 25 tis. Kč, Klub silového trojboje Sporting APIS, 

z. s. 50 tis. Kč, Sportovní klub cyklistů Praha 70 tis. Kč, Fighters klub, o. s. 15 tis. Kč, Tiger 

Gym, 115 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů Řepy 20 tis. Kč, Ing. Martin Dvořák 50 tis. Kč, 

TJ-ČSA oddíl košíkové, z. s. 20 tis. Kč, Taneční škola B-Original 20 tis. Kč, Bc. Lenka 

Ferenčuková 6 tis. Kč, Ragbyová akaemie Olymp Praha, z. s. 10 tis. Kč, Goalball Club Perun 

Praha z. s. 20 tis. Kč, Jakub Necpál a Ing. Jitka Kučerová 10 tis. Kč. 

 

Podpora volnočasových aktivit: (425 tis. Kč) 

Sbor dobrovolných hasičů Řepy 25 tis. Kč, Junák-Český skaut, 10. středisko Bílá Hora Praha 

z. s. 150 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík z. s. 60 tis. Kč, Bobřík, o. s. 50 tis. Kč, Zdravá rodina, 

o. s. 40 tis. Kč, Klub přátel Lukava-Základní článek hnutí Brontosaurus 5 tis. Kč, „Skorec“ 

15 tis. Kč, Sdružení pro Kulturu Nejen Dětem 60 tis. Kč, Mgr. Jana Kalinová 20 tis. Kč. 

 

Podpora sociálních služeb: (85 tis. Kč) 

Tichý svět, o. p. s. 10 tis. Kč, Národní ústav pro autismus, z. ú. 10 tis. Kč, Občanské sdružení 

Martin 35 tis. Kč, Společnou cestou z. s. 10 tis. Kč, Fokus Praha, z. ú., 5 tis. Kč, Společnost pro 

ranou péči, z. s. 15 tis. Kč. 

 

Podpora kultury: (280 tis. Kč) 

Domov sv. Karla Boromejského 50 tis. Kč, Komunita VENIO-klášter benediktinek, Opatství 

Proměnění Páně 40 tis. Kč, Spolek pro Kulturu Nejen Dětem 160 tis. Kč, Pražská taneční 

konzervatoř a Střední odborná škola s. r. o. 20 tis. Kč, Mateřské centrum Řepík z. s. 10 tis. Kč. 

 

Podpora péče o veřejnou zeleň a ochranu životního prostředí: (10 tis. Kč) 

Marie Zenklová 5 tis. Kč, Denisa Cibulková 5 tis. Kč. 

 

8.3 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2016 

 

     Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi 

městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2016, které se provádějí 
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prostřednictvím hl. m. Prahy, vycházelo ze zásad stanovených zejména zákonem č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a z příslušných ustanovení 

Statutu hl. m. Prahy.  

  

Městská část Praha 17 

 

1. odvede při finančním vypořádání celkem     10 377 672,53 Kč 

    z toho: 

   

a) do státního rozpočtu celkem            197 672,53 Kč 
          - vratka účel. prostředků poskytnutých během roku 2016 z MF ČR 

            na volby do Senátu PČR                          185 297,53 Kč 

            vratky účelových prostředků poskytnutých během roku 2016 resortními ministerstvy a st. fondy  

            projekt JSME SOUSEDÉ                         12 375,00 Kč  

 

   b)   do rozpočtu hl. m. Prahy celkem     10 180 000,00 Kč 
          - vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu roku 2016     10 180 000,00 Kč 

            Městská část Praha 17 požádala HMP o ponechání investiční účelové dotace určené na  

          „Kanal. v ul. Hekova, Augustova, Na Moklině“ (ve výši 10 180 tis. Kč) do následujícího roku  

            2017 pro využití na stejný účel. Tato žádost byla schválena ZHMP usnesením č. 25/18 ze dne 30. 3. 2017. 

 

   

2. obdrží při finančním vypořádání celkem            5 920,00 Kč 

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem        0,00 Kč 
b)   ze zdrojů hlavního města Prahy celkem           5 920,00 Kč 
         - dokrytí nákladů na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti odborné způsobilosti         5 920,00 Kč 

 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že městská část odvede ze svého rozpočtu 197 672,53 Kč  

a obdrží do svého rozpočtu 5 920 Kč. Finanční prostředky na akci: „Kanal. v ul. Hekova, 

Augustova, Na Moklině si může městská část ponechat k využití na stejný účel v roce 2017. 

 

8.4 Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi zřízenými městskou částí za rok 2016 

 

     Vztahy mezi příspěvkovými organizacemi a jejich zřizovatelem jsou vymezeny zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

     Městská část má 9 příspěvkových organizací. Jsou to mateřské školy, základní školy, 

Základní umělecká škola Blatiny, Kulturní centrum Průhon a Centrum sociálně zdravotních 

služeb. Převážná část příspěvkových organizací je v kapitole 04 Školství. 

 

     Náklady na provoz v hlavní činnosti byly finančně kryty příspěvky od zřizovatele, vlastními 

výnosy a dary. Příspěvek od zřizovatele byl vyčerpán všemi organizacemi  

a organizace tak nevykazovaly v hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek.  Pouze 

Kulturní centrum Průhon vykázalo v roce 2016 zlepšení hospodářského výsledku ve výši 

285 869,99 Kč. Jelikož tato organizace měla ztrátu z minulých let ve výši 342 134,79 Kč, 

použije ušetřené finanční prostředky z příspěvku roku 2016 na pokrytí zůstatku ztráty. 

Z hospodářského výsledku doplňkové činnosti použije k pokrytí částku ve výši 56 264,80 Kč. 

 

     Ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací je charakterizovaná doplňková 

(hospodářská) činnost navazující na hlavní účel příspěvkové organizace. Pokud organizace 

vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. 
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Za rok 2016 vykázaly všechny příspěvkové organizace ve své doplňkové činnosti zisk. Výnosy 

byly tvořeny především příjmy z pronájmů tělocvičen, učeben, společenských místností, dále 

to byly příjmy za stravné od cizích strávníků, příjmy za praní prádla,  

za půjčování rehabilitačních pomůcek, masérské služby a cvičení seniorů. Náklady zahrnovaly 

především náklady na opravy majetku, mzdové náklady a zákonné odvody, náklady na spotřebu 

materiálu a potravin, dále náklady na energie - vodu, elektrickou energii a teplo a náklady na 

služby.  

     Vykázaný zisk v doplňkové činnosti předkládaly organizace k rozdělení do svých fondů dle 

tabulek č. 10 Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2016. Příděly do fondů byly 

schváleny při schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2016, které je 

vyhrazeno radě městské části, dne 10. 5. 2017.  

 

8.5 Rozvaha městské části (Příloha č. 1) 

 

     Rozvaha sestavená k 31. 12. 2016 zachycuje přehled o stavu a struktuře majetku městské 

části (aktiva) v celkové výši 2 653 154 854,08 Kč a zdrojích jeho financování (pasiva) 

v celkové výši 2 653 154 854,08 Kč.  

     V prvním sloupci aktiv (brutto) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace o jejím 

stavu neupravená o výši oprávek a opravných položek k 31. 12. 2016. V druhém sloupci 

(korekce) je uvedena informace o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané 

položce. Ve třetím sloupci (netto) je uvedena informace o stavu dané položky upravená o výši 

oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce. Ve čtvrtém sloupci (netto 

minulé období) je u jednotlivých položek rozvahy uvedena informace o stavu k 31. 12. 2015 

upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce.   

     V prvním sloupci pasiv (běžné období) je u jednotlivé položky rozvahy uvedena informace 

o jejím stavu k 31. 12. 2016. V druhém sloupci pasiv (minulé období) je u jednotlivé položky 

rozvahy uvedena informace o jejím stavu k 31. 12. 2015.  

 

8.6 Výkaz zisku a ztráty městské části (Příloha č. 2) 

 

     Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2016 informuje o výši nákladů a výnosů, o jejich 

struktuře a o dosaženém hospodářském výsledku.   

     První a druhý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek  

za rok 2016 v rozdělení na hlavní činnost (hlavní činností se rozumí činnosti, pro které byla 

účetní jednotka zřízena) a na hospodářskou činnost (hospodářskou činností se rozumí činnosti 

stanovené jako vedlejší - v městské části je to především pronájem a prodej obecního majetku). 

     Třetí a čtvrtý sloupec výsledovky zachycuje náklady, výnosy a hospodářský výsledek  

za minulé období, tj. k 31. 12. 2015 opět v rozdělení na hlavní činnost a na hospodářskou 

činnost. 

     Číselné údaje z Výkazu zisku a ztráty byly základem pro zpracování podkladů k přiznání hl. 

m. Prahy k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 - viz. bod 10. 

 

8.7 Výsledek hospodaření 

 

     Výsledek hospodaření (za hlavní a hospodářskou činnost) uvedený ve Výkazu zisku a ztráty 

sestavený k 31. 12. 2016 se významně liší od salda příjmů a výdajů, které je uvedeno  

ve finančním výkazu Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků 
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sestavený za období 2016 (dle tohoto výkazu zpracovaná Tabulka č. 1 a 2). Výsledek 

hospodaření uvedený ve Výkazu zisku a ztráty 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 a opravné položky. Kdežto výsledek 

rozpočtového hospodaření z finančního výkazu je zpracován na bázi hotovostní, tj. jako rozdíl 

mezi skutečnými příjmy a skutečnými výdaji peněžních prostředků. 

 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk) 

 

je ve výši +40 269 645,46 Kč - z toho: 

výsledek hospodaření (ztráta) v hlavní činnosti ve výši  - 32 247 103,80 Kč 

výsledek hospodaření (zisk)v hospodářské činnosti ve výši    72 516 749,26 Kč 

 

     Po schválení účetní závěrky městské části za rok 2016 radou městské části, bude 

hospodářský výsledek (zisk) ve výši +40 269 645,46 Kč proúčtován oproti účtu 432 (výsledek 

hospodaření minulých účetních období).  

 

8.8 Zadluženost  

(§ 9 odst. 2 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydává Statut 

hlavního města Prahy). 

 

     Městská část nepoužila v roce 2016 k úhradě svých potřeb návratné zdroje, jako je úvěr nebo 

jiná finanční výpomoc, takže její zadluženost je nulová. 

 

 

8.9 Výnosy a náklady v souvislosti s prodejem bytových jednotek  

 

     Výnosy z prodeje bytových jednotek se účtují na účtu hospodářské činnosti, protože výnosy 

z prodeje investičního majetku a s tím související náklady musí být účtovány odděleně  

od hlavní činnosti úřadu, jelikož se jedná o zdaňovanou činnost (zdaněno daní z příjmů 

právnických osob). Vyčíslený zisk z tohoto prodeje nelze přímo převést do fondu obnovy 

majetku městské části, neboť fond si rozpočtová organizace vytváří rozdělením přebytku 

hospodaření z hlavní činnosti. Proto musí být zisk, který se stane zdrojem peněžního fondu, 

převeden nejprve do příjmů rozpočtu hlavní činnosti a následně pak na účet fondu. 

     Při použití finančních prostředků z tohoto fondu je požadovaná částka převedena nejprve  

do příjmů rozpočtu hlavní činnosti, ale prostřednictvím třídy 8 - financování a úhrada 

jednotlivých výdajů se pak uskuteční z výdajového účtu hlavní činnosti. 

 

Přehled výnosů a nákladů, které vznikly v souvislosti s prodejem bytových jednotek  

v roce 2016 

 

 

leden-prosinec 2016 

v Kč 

Výnosy:   

Výnosy z prodeje bytových jednotek 78 103 184,00 

Výnosy z poplatku za sepsání smlouvy 391 200,00 

Celkem 78 494 384,00 
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Náklady:  

Náklady zaplacené v minulých letech 540 000,00 

Zůstatkové ceny bytů uplatněné 26 670 902,00 

Zůstatkové ceny pozemků 858 013,00 

Právní pomoc, ocenění b. j., prohl. vlastníka  249 543,00 

Mzdové náklady vč. zákonných odvodů 338 547,00 

Daň z převodu nemovitostí 0,00 

Kolky při vkladu na katastr 95 500,00 

Celkem 28 752 505,00 

  

Zisk před zdaněním (rozdíl mezi výnosy a 

náklady) 49 741 879,00 

Sazba daně z příjmů 19% 9 450 957,01 

Zisk po zdanění 40 290 921,99 

 

8.10 Souhrnný přehled - příjmy a výdaje fondu obnovy majetku městské části k 31. 12. 2016 

 

     Příjmy fondu byly tvořeny výnosy z prodeje bytů městské části, které byly vyčísleny po 

odečtení všech daňově uznatelných nákladů vztahujících se k prodaným bytům a přijatými 

úroky z bankovního účtu fondu obnovy majetku městské části. 

     Výdaje zahrnovaly akce, jejichž financování bylo v souladu se statutem tohoto fondu. 

Přehled o financování jednotlivých akcí poskytuje v jednotlivých letech Tabulka č. 3A Fond 

obnovy majetku městské části.  

 

                        v Kč 

PŘÍJMY  

Rok 2006                 18 244 900,97 

Rok 2007                 54 973 000,- 

Rok 2008                227 316 866,34 

Rok 2009                 427 881 298,88 

Rok 2010               266 040 554,20 

Rok 2011                    30 641 166,43 

Rok 2012               180 338 140,75 

Rok 2013                   6 934 095,05 

Rok 2014                            0 

Rok 2015                            0 

Rok 2016                 40 290 921,99 

Úroky                   5 689 501,73 

CELKEM vč. přijatých úroků            1 258 350 446,34 

  

VÝDAJE 

 

 

Rok 2007                  14 392 240,- 

Rok 2008                  70 781 300,- 
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Rok 2009               115 769 092,86 

Rok 2009-převod do fondu pro podporu ZŠ                      193 971,27 

Rok 2010               186 021 714,89   

Rok 2011                  96 226 757,83 

Rok 2011-převod do fondu pro podporu ZŠ                      250 000,- 

Rok 2012                 92 053 217,70 

Rok 2012-převod do fondu pro podporu ZŠ                      750 000,-  

Rok 2013               120 235 228,06  

Rok 2014-převod do fondu pro podporu ZŠ                      500 000,- 

Rok 2014               127 566 101,93  

Rok 2015                 57 130 387,51 

Rok 2016                 43 731 802,97 

Poplatky za vedení účtu                        11 013,- 

CELKEM vč. poplatků za vedení účtu               925 612 828,02       

  

Zůstatek                              332 737 618,32     x) 

  

 

x) rozbor zůstatku 

    zůstatek fondu obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2016 (Tabulka č. 3A)     1 042 355,42 Kč 

    termínovaný vklad (PPF banka, a.s.)                                                    200 000 000,00  Kč 

    běžný účet s vyšší úrokovou sazbou                                                       91 404 340,91 Kč 

    účet vedlejší hospodářské činnosti                                                          40 290 921,99 Kč 

    celkem fond obnovy majetku m. č. k 31. 12. 2016                            332 737 618,32 Kč 

 

9. Hospodářská činnost 

Tabulka č. 6   Hospodářská činnost k 31. 12. 2016 

 

     V rámci hospodářské činnosti městské části je prostřednictvím správcovské firmy Optimis 

spol. s r.o. zajišťována správa bytového fondu a nebytových objektů a další činnost, která 

souvisí s pronájmem a prodejem obecního majetku, je zajišťována zaměstnanci úřadu. 

     Správcovská firma prováděla správu nemovitostí na základě uzavřené smlouvy - Příkazní 

smlouva o komplexním zajišťování správy nemovitostí vč. příloh ze dne 3. 12. 2013. 

 

     Výnosy hospodářské činnosti k 31. 12. 2016 byly plněny na 283% plánu (190 873 tis. Kč). 

Po zohlednění o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti k dani 

z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2016 (mínus 16 533 tis. Kč) by výnosy byly ve 

výši 207 406 tis Kč, tj. plnění na 308% schv. plánu. 

 

     Výnosy byly tvořeny předpisem nájemného z bytů ve výši 51 135 tis. Kč (vyšší nájemné 

z bytů souvisí s novými pronájmy, které vzešly z výběrových řízení), předpisem nájemného 

z nebytových prostorů - především ordinace lékařů v ul. Žufanova, Socháňova, Španielova, 

prostory obchodní pasáže v ul. Makovského, garážová stání v ul. Drahoňovského, objekt 

Žalanského 68, prostory budovy ZŠ J. Wericha a ZŠ genpor. Fr. Peřiny - pracoviště Laudova 

ve výši 15 094 tis. Kč a výnosy z předpisu nájemného z pozemků ve výši 2 206 tis. Kč - 

pozemky pod garážemi, zahrádky, pozemky pro podnikatelskou a stavební činnost, pozemky 

pro reklamní činnost. Dále to byly výnosy z nájmu za hrobová místa ve výši 65 tis. Kč, výnosy 

z prodeje pozemků v ul. Čistovická a Žalanského (211 tis. Kč + 138 tis. Kč), výnosy z prodeje 

bytových jednotek 78 103 tis. Kč, výnosy z úroků z bankovních účtů ve výši 21 tis. Kč, výnosy 
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za uveřejnění inzerátů v Řepské sedmnáctce ve výši 545 tis. Kč a ostatní výnosy ve výši  

59 888 tis. Kč – výnosy z poplatků za sepsání smlouvy, úroky z prodlení, vymožené soudní 

poplatky, a především pak rozdíly v přecenění na reálnou hodnotu prodaného majetku. 

Celkové výnosy nám snižuje předpis podílu na daňové povinnosti k dani z příjmů právnických 

osob hl. m. Prahy za rok 2016 ve výši mínus 16 533 tis. Kč. 

 

     Náklady hospodářské činnosti k 31. 12. 2016 byly čerpány na 360% plánu (118 356 tis. Kč). 

Na opravy a údržbu bylo čerpáno 15 647 tis. Kč (113% plánu), na služby a ostatní náklady  

98 282 tis. Kč (672% plánu) a na odměnu správní firmě 4 427 tis. Kč (100% plánu). 

 

     Vyšší náklady souvisely především s  proúčtováním zůstatkových cen prodaných bytových 

jednotek vč. pozemků do nákladů (nárůst nákladů). 

 

     Náklady na opravy a údržbu zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány na opravy 

volných bytů ve výši 1 816 tis. Kč, na výměnu hlavní vodoměrné soustavy ve všech objektech 

MČ ve výši 457 tis. Kč, na provedení oprav v objektu KC Bílá Hora ve výši 2 980 tis. Kč, na 

provedení páteřních elektrorozvodů v domě Žufanova 1095 ve výši 996 tis. Kč., na úpravy 

vnitřního schodiště Nevanova 1052 ve výši 180 tis Kč, na venkovní úpravy prostor 223 tis. Kč, 

dále pak především instalatérské a topenářské práce, elektro, malířské, zednické, lakýrnické, 

truhlářské, zámečnické práce, pokládka lina a podlahy, opravy v pronajatých prostorách 

budovy Žalanského 68, ZŠ J. Wericha, ZŠ genpor. Fr. Peřiny - pracoviště Laudova, ZŠ 

Žalanského a jiné v celkové výši 8 995 tis. Kč.  

 

     Náklady na služby a ostatní náklady zahrnují finanční prostředky, které byly čerpány  

na platby za energie za nepronajaté prostory v objektu Žalanského 68 a za volné byty  

ve výši 1 213 tis. Kč, dále byly finanční prostředky čerpány na tisk novin Řepská sedmnáctka 

ve výši 119 tis. Kč - inzertní část, na revize, odborné prohlídky a na odečty měřených služeb ve 

výši 1 133 tis. Kč, na zpracování projektové dokumentace ve výši 119 tis. Kč, na poplatky za 

správu a na poplatky do tzv. fondu oprav za byty a nebytové prostory městské části v objektech 

SVJ ve výši 5 951 tis Kč, na poštovní a bankovní poplatky ve výši 153 tis. Kč, na mimořádné 

úklidy ve výši 498 tis. Kč, na úklid pasáže v ul. Makovského ve výši 293 tis. Kč, na deratizaci 

a dezinsekci ve výši 77 tis. Kč, na ostatní služby ve výši 148 tis. Kč - znalecké posudky na cenu 

pozemků, geometrický plán z důvodu prodeje části pozemku, soudní poplatky, a exekuční 

vystěhování, na mzdové náklady a zákonné odvody pracovníků, kteří se svojí prací podílejí na 

hospodářské činnosti ve výši 3 989 tis. Kč, na zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 

66 tis. Kč, náklady, které souvisely s prodejem bytových jednotek ve výši 85 034 tis. Kč - 

znalecké posudky k prodeji bytů v ul. Jiránkova 1135-36 a Vondroušova 1195-1198, právní 

služby, zpracování ocenění prodávaných bytových jednotek, soudní poplatky za SVJ, náklady 

na výkon funkce předsedů SVJ, mzdové náklady vč. zákonných odvodů, kolky při vkladu na 

katastr, a především proúčtováním účetních zůstatkových cen prodaných bytových jednotek 

včetně pozemků do nákladů (nárůst nákladů), ostatní náklady ve výši 12 tis. Kč, náklady 

z odepsaných pohledávek ve výši 272 tis. Kč a proúčtované opravné položky k pohledávkám 

po splatnosti ve výši mínus 795 tis. Kč. 

 

     Náklady na odměnu správní firmě, která tuto činnost vykonává na základě příkazní smlouvy, 

byly ve výši 4 427 tis. Kč a zahrnují platby za rok 2016.    

 

     Za rok 2016 vykázala hospodářská činnost zisk ve výši 72 517 tis. Kč, tj. 210% schv. plánu. 

Po zohlednění výnosů, o proúčtovaný předběžný podíl městské části na daňové povinnosti 
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k dani z příjmů právnických osob hl. m. Prahy za rok 2016, by byl zisk ve výši 89 050 tis. Kč, 

tj. plnění na 258% schv. plánu. Této výše zisku bylo dosaženo vlivem vyšších výnosů. 

 

 

Finanční prostředky k 31. 12. 2016 – hospodářská činnost 

 

Stav na účtech dle bankovních výpisů: 

běžné účty                                                        131 789 122,29 Kč 

 

Stav na účtech dle účetní evidence: 

běžné účty                                                        131 789 122,29 Kč 

 

 

10. Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016  

 

     Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy 

ukládá v § 12 odst. 3 městským částem hl. m. Prahy předložit podklady pro přiznání  

hl. m. Prahy k dani z příjmů právnických osob.  

     Městská část zpracovala podklady pro daňové přiznání v souladu se zákonem č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Termín pro předložení formuláře 

„Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2016“ a komentáře 

k podkladům byl stanoven do 31. 3. 2017. 

     Základním východiskem pro stanovení daně z příjmů byl dosažený hospodářský výsledek 

před zdaněním, který je uveden v součtu za hlavní a hospodářskou činnost. K tomuto 

hospodářskému výsledku se pak přičetly náklady, které neměly být náklady daňovými  

a vyloučeny byly výnosy osvobozené od daně. 

 

Městská část Praha 17 

 

Výsledek hospodaření (zisk) před zdaněním       56 802 991,15 Kč 

(před zaúčtováním předběžné daňové povinnosti ve výši 16 533 345,69 Kč) 

 

Položky zvyšující výsledek hospodaření      310 925 432,70 Kč 

(přijaté úroky na účtech fondů, poměrná část výnosu z termínovaného vkladu, náklady, které 

nesouvisely se zdaňovanou činností, rozdíl účetních a daňových odpisů, nedaňové náklady 

hlavní činnosti) 

 

Položky snižující výsledek hospodaření      248 547 777,24 Kč 

(nedaňové výnosy hlavní činnosti) 

 

Základ daně          119 180 646,61 Kč   

 

Sazba daně                                                                                                                   19% 

 

Daň           22 644 322, 86 Kč 

(podíl městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy) 

 

     Městská část převede svůj podíl na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy, jak ukládá výše 

uvedená vyhláška, na účet hl. m. Prahy do 25. června 2017. Hl. m. Praha převede (vrátí) městské 
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části finanční prostředky ve výši 100% podílu městské části na celkové daňové povinnosti  

hl. m. Prahy za uplynulé zdaňovací období do 31. srpna 2017. Tyto finanční prostředky jsou 

městské části poukázány formou neinvestiční dotace. Ve výdajích je lze použít k financování 

neinvestičních i investičních potřeb.  

 

11. Hospodaření společnosti Optimis spol. s r. o. za rok 2016 

 

     Společnost pro správu bytového a nebytového fondu městské části byla založena usnesením 

Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 7/7 ze dne 21. 8. 1995 se 100% majetkovou účastí 

městské části. 

     V rámci hospodářské činnosti je prostřednictvím této společnosti zajišťována správa 

bytového fondu a nebytových objektů městské části. Tuto činnost v roce 2016 vykonávala 

společnost na základě uzavřené smlouvy - Příkazní smlouva o komplexním zajišťování správy 

nemovitostí vč. příloh ze dne 3. 12. 2013. 

Mezi její další činnosti patří především účetní služby pro SVJ, technický dozor při stavbách pro 

tato společenství a městskou část a příjmy z pronájmu reklamní plochy. Na celkových příjmech 

se podílely příjmy za správu majetku městské části 54% a příjmy za správu privátních subjektů 

56%. Náklady byly tvořeny především mzdovými náklady a zákonnými odvody.   

 

Základní hospodářské ukazatele a hospodářský výsledek: 

 

Roční obrat společnosti činil 7 200 422,-- Kč. Společnost je registrovaným plátcem DPH, obrat 

uveden bez DPH. 

 

Společnost vykázala výsledek hospodaření - účetní zisk ve výši                                  2 270,- Kč 

 

Zaokrouhlený základ daně upravený o daňově neúčinné náklady ve výši                 24 000,- Kč  

 

Nedaňové náklady                                                                                                        21 740,- Kč 

 

Daň z příjmů právnických osob                                                                                   4 560,- Kč 

 

Nerozdělený zisk minulých let ve výši                                                                 1 924 104,- Kč 

 

Nerozdělený zisk k 1. 1. 2017 pak byl ve výši                                                     1 921 814,- Kč 
(Nerozdělený zisk minulých let 1 924 104,- Kč + hospodářský výsledek 2 270,- Kč – daň z příjmu PO 4 560,- Kč 

= nerozdělený zisk k 1. 1. 2017 1 921 814,- Kč) 

 

Hospodaření společnosti Optimis, spol. s r. o. za rok 2016 schválila dozorčí rada dne  

30. 3. 2017. 
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Připomínky ke Zprávě o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování 

výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2016 (závěrečný účet) mohou občané 

uplatnit buď písemně do 23. června 2017 prostřednictvím podatelny městské části Praha 

17, Žalanského 291/12b, Praha 6 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva městské části 

Praha 17 dne 28. června 2017.  

 

Výkazy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 17 sestavené k 31. 12. 2016 

jsou uloženy k nahlédnutí v podatelně městské části Praha 17, Žalanského 291/12b,              

Praha 6. 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období  

od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 je uložena k nahlédnutí v podatelně městské části 

Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6. 

 

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období  

od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 vč. výkazů - Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty městské 

části Praha 17 sestavené k 31. 12. 2016 jsou zveřejněny na webových stránkách městské 

části Praha 17. 


