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I. 

Přehled příjmů a výdajů rozpočtu Městské části Praha 16  

za období od 1. ledna do 31. prosince 2021 (hlavní činnost) 

 

 

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

k 31. prosinci 2021. 

 

Účetní závěrka za rok 2021 byla schválena v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 220/2013 

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

usnesením Rady městské části Praha 16 číslo 1208/2022 ze dne 11. května 2022.  

 

Celkové hospodaření hlavní činnosti městské části za sledované období skončilo 

v rozpočtovém přebytku ve výši 11.170.435,27 Kč, který vznikl především postupným 

dočerpáváním dotací přijatých v roce 2020, případně v předcházejících letech a 

ponechaných v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy k dočerpání 

v roce 2021. Dále byly obdrženy další dotační prostředky, které bude městská část 

proinvestovávat v následujících obdobích. 

 

   

Příjmy rozpočtu městské části Praha 16   

 

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

(třída 2) a transfery (třída 4). 

Veškeré investiční dotace jsou poskytovány na základě transferů prostřednictvím Magistrátu 

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

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

 

Celkové příjmy (třída 1–4) byly schváleny v částce celkem 115.500.000 Kč. V průběhu 

období byly tyto příjmy navýšeny na částku 258.512.100 Kč po konsolidaci. (upravený 

rozpočet městské části) 

Skutečné plnění ke konci sledovaného období po konsolidaci dosáhlo výše 

240.936.999,93 Kč, tj. plnění 93,20 % upraveného rozpočtu městské části Praha 16 na 

rok 2021 (řádek 4200 Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M). 

 

Transfery představují nejvýznamnější zdroj příjmů městské části. Důležitost a význam této 

skutečnosti je nesporný a je zřejmé, že rozvoj městské části, chod úřadu a činnosti jím 
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vykonávané jsou v podstatě plně závislé na dotačních zdrojích a převodech ze zdaňované 

činnosti.  

 

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

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

v minulých obdobích k zásadním zdrojům celkových příjmů městské části.  

 

V roce 2021 byl naplánován příjem transferů (dotací) v celkové výši 205.490.500 Kč.  

Účelové transfery byly do rozpočtu městské části Praha 16 na rok 2021 zapojovány na 

základě pokynu MHMP a v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16. 

 

Převody ze zdaňované činnosti byly naplánovány na rok 2021 v celkové částce  

30.000.000 Kč. K 31. prosinci 2021 byly realizovány převody ve výši 21.500.000 Kč. 

 

Daňové příjmy byly za rok 2021 plněny ve výši 16.337.930,03 Kč, tj. 91,84 % upraveného 

rozpočtu městské části na rok 2021.  

 

Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 5.340.699,27 Kč, tj. na 103,58 % upraveného 

rozpočtu městské části na rok 2021.   

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

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

 

Kapitálové příjmy nebyly v roce 2021 realizovány. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Výdaje rozpočtu městské části Praha 16 

 
Výdajovou stránku rozpočtu charakterizuje oblast neinvestičních (běžných) a 

investičních (kapitálových) výdajů. Celkové výdaje rozpočtu na rok 2021 byly 

plánovány ve výši 115.500.000 Kč. V průběhu sledovaného období roku 2021 byl plán 

výdajů navýšen na 297.366.700 Kč po konsolidaci. (upravený rozpočet městské části) 

 

Celkové čerpání výdajů po konsolidaci za sledované období roku 2021 dosáhlo výše 

229.766.564,66 Kč, tj. 77,27 % objemu upraveného rozpočtu. (řádek 4430 Výkazu pro 

hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M). 

 

Neinvestiční výdaje byly na rok 2021 schváleny ve výši 104.874.000,00 Kč. Během roku 

2021 byly upraveny na 146.745.500 Kč (upravený rozpočet) s plněním ve výši 

127.215.996,61 Kč po konsolidaci, tj. 87,89 % objemu upraveného rozpočtu. 

Největšího objemu běžných výdajů bylo dosaženo v kapitole 09 – Vnitřní správa (52.073,47 

tis. Kč) a v kapitole 04 – Školství (20.079,1 tis. Kč). Naopak nejnižší neinvestiční výdaje byly 

dosaženy v kapitole 7 - Bezpečnost (836,99 tis. Kč). 

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

nižší. Čerpání se začne stupňovat ke konci druhého čtvrtletí. Výdaje byly vynaloženy na 

zajištění činnosti odborů, která je jim svěřena v rámci výkonu státní správy a na výkony 

související s vlastní činností městské části včetně neinvestičních příspěvků zřízeným 

příspěvkovým organizacím. 
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Kapitálové výdaje byly na rok 2021 schváleny ve výši 10.626.000 Kč. V průběhu 

sledovaného období 2021 byly upraveny na 154.176.200 Kč (upravený rozpočet) s plněním 

ve výši 102.550.568,05 Kč po konsolidaci, tj. 66,52 % objemu upraveného rozpočtu.  

V oblasti kapitálových výdajů dosáhly největšího objemu výdaje v kapitole 01 – Rozvoj obce 

(78.132,66 tis. Kč). 

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

získaných investičních transferů.  

 

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

oblasti kapitoly 01 – Rozvoj obce, a to v částce 78.991,23 tis. Kč (tj. 26,56 % veškerých 

výdajů městské části).  

Další kapitoly byly naplněny následujícím způsobem: 

• 09 – Vnitřní správa – výdaje ve výši 52.312,14 tis. Kč 

• 04 - Školství, mládež a sport – výdaje ve výši 20.555,32 tis. Kč 

• 10 - Pokladní správa – výdaje ve výši 19.652.85 tis. Kč  

• 05 - Zdravotnictví a sociální oblast – výdaje ve výši 14.360,77 tis. Kč 

• 08 - Hospodářství – výdaje ve výši 13.642,64 tis. Kč 

• 02 - Městská infrastruktura – výdaje ve výši 12.258,89 tis. Kč 

• 06 - Kultura a cestovní ruch – výdaje ve výši 8.472,84 tis. Kč 

• 07 - Bezpečnost – výdaje ve výši 7.836,72 tis. Kč 

• 03 - Doprava – výdaje ve výši 1.683,15 tis. Kč 

 

 

Přehled transferů za rok 2021 

 

 

 

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

v roce 2021 

 

Účel 
Poskytnuto v roce 

2021 

Vyčerpáno 

 k 31. 12. 2021 

Výkon pěstounské péče (13010) 1.275.004,67 Kč 923.897,67 Kč 

Poskytnutí sociálních služeb – 

PS (13305) 
2.387.000 Kč 2.387.000,00 Kč 

Výkon sociální práce (13015) 723.184 Kč 662.888,00 Kč 

Covid odměny pro sociální 

pracovníky (13018) 
33.450 Kč 33.450,00 Kč 

Covid odměny zaměstnanců 

sociálních služeb (13351) 
652.275 Kč 652.275,00 Kč 

Covid materiální vybavení 

zaměstnanců sociálních služeb 

(13351) 

135.000 Kč 135.000,00 Kč 

Výkon SPOD (13011) 3.790.037,60 Kč 4.148.439,56 Kč 

Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR (98071) 
280.000 Kč 329.141,88 Kč 

JSDH (14004) 87.576 Kč 87.576,00 Kč 

CELKEM 9.363.527,27 Kč 9.359.668,11 Kč 
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B) Investiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté městské části Praha 16 

v roce 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

v roce 2021 

 

 

Účel 
Poskytnuto v roce 

2021 

Vyčerpáno 

 k 31. 12. 2021 

Provozování sběrného dvora 

V Sudech (081) 
9.300.000 Kč 9.300.000,00 Kč 

Dotace pro místní lidové 

knihovny (081) 
83.500 Kč 83.500,00 Kč 

Pečovatelská služba (115) 995.000 Kč 995.000,00 Kč 

Primární prevence ZŠ (115) 88.400 Kč 88.400,00 Kč 

Zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti (081) 
120.000 Kč 113.600,00 Kč 

Provozní dotace JSDH (081) 115.000 Kč 115.000,00 Kč 

Výsadba stromů (081) 900.000 Kč 803.840,00 Kč 

Vrácena DPPO za rok 2020 

(099) 
2.892.864,97 Kč 2.892.864,97 Kč 

Posílení mzdových prostředků 

pro příspěvkové organizace (096) 
1.801.600 Kč 1.801.600,00 Kč 

Dotace z výtěžku VHP (98) 1.714.000 Kč 1.714.000,00 Kč 

CELKEM 18.010.364,97 Kč 17.907.804,97 Kč 

 

 

 

 

Účel 
Poskytnuto v roce 

2021 

Vyčerpáno 

 k 31. 12. 2021 

Spoluúčast centrum Koruna 

(2520920) 
5.000.000 Kč 5.000.000,00 Kč 

Výstavba ZUŠ Klementa 

Slavického (81214) 
15.000.000 Kč 15.000.000 Kč 

Revitalizace městského 

pohřebiště – park Urnový háj 

(81636) 

1.000.000 Kč 291.101,80 Kč 

Výstavba nové služebny PČR 

(81357) 
16.000.000 Kč 16.000.000,00 Kč 

Rekonstrukce lávky přes 

Berounku (81696) 
50.000.000 Kč 8.064.560,00 Kč 

CELKEM 87.000.000 Kč 44.355.661,80 Kč 
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D) Účelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté městské části Praha 16 

v předchozích letech, ponechané k využití v roce 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

růstu a dalších evropských fondů na následující projekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Tvorba a čerpání účtu Sociálního fondu zaměstnanců probíhalo v roce 2021 dle platného 

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

účtu Sociálního fondu zaměstnanců je k 31. 12. 2021 ve výši 1.367.740,42 Kč.  

 

 

 

III. 

Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2021 

 

Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou 

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

Účel 
Ponecháno do roku 

2021 

Vyčerpáno 

 k 31. 12. 2021 

Centrum Koruna Radotín 

(81242) 
3.815.464,75 Kč 3.815.464,75 Kč 

Výstavba ZUŠ Klementa 

Slavického (81214) 
2.815.382,73 Kč 2.815.382,73 Kč 

JSDH – CAS 20 (81283) 6.939.354,80 Kč 6.939.354,80 Kč 

Výsadba stromů (118) 1.000.000 Kč 1.000.000,00 Kč 

CELKEM 14.570.202,28 Kč 14.570.202,28 Kč 

Účel 
Poskytnuto v roce 

2021 

Vyčerpáno v roce 

2021 

Kulturně komunitní centrum 

Koruna (2520920)  
1.379.700 Kč 4.108.850,42 Kč 

Šablony ZŠ (15451) 1.467.600 Kč 1.467.600,00 Kč 

Dům na půli cesty Koruna 

(2520921) 
4.692.300 Kč 8.682.586,26 Kč 

MAP II. (15108) 2.448.300 Kč 2.594.253,79 Kč 

Fajn nový dvůr U Koruny 

(2771778) 
2.185.000 Kč 867.110,30 Kč 

Zvýšení kapacity MŠ náměstí 

Osvoboditelů (2782063) 
7.200.000 Kč 0,00 Kč 

CELKEM 19.372.900 Kč 17.720.400,80 Kč 
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finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva 

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

2021 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 21937/2022 ze dne 10. ledna 2022. 

 

Podkladem pro projednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části 

současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním 

výkazům. 

 

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské 

části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení 

Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu HMP v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 

2021: 

 

Městská část Praha 16 

 

1. o d v e d e  v rámci finančního vypořádání  c e l k e m   42 813 569,45 Kč 
 

z toho: 

a) do státního rozpočtu c e l k e m                 60 296,00 Kč 

     

- vratka dalších účel. prostředků poskytnutých během 

roku 2021 resortními ministerstvy a st. fondy  
60 296,00 Kč 

 

b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m          42 753 273,45 Kč 

 

- vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu 

r. 2021 (bez ÚZ 127 a 130) 
42 746 898,20 Kč 

- doplatky podílu místních poplatků 1 375,25 Kč 

- ostatní  5 000,00 Kč 

 

 

 

2. o b d r ž í  při finančním vypořádání celkem      61 141,88 Kč 

 

a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem                       61 141,88 Kč 

 

- dokrytí vynaložených výdajů na Volby do PS PČR v 

roce 2021 (ÚZ 98071) 
61 141,88 Kč 

 

 

Zástupci městské části požadovali, aby Ministerstvu práce a sociálních věcí byl předložen 

požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 

oproti poskytnuté dotaci na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti 

vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 

2021. 

 

Dále bylo požádáno, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP 

a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových 

prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021, případně 

v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2022: 
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Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2021 

 

Název akce ORG 
Poskytnuto v 

Kč 

Požadavek na 

ponechání v Kč 

Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu – 

Výsadba stromů 
NEINV 900 000,00 96 160,00 

Strategie adaptace hl. m. Praha na změnu klimatu – 

Revitalizace městského pohřebiště – park Urnový 

háj, Otínská ulice81636 

81636 1 000 000,00 708 898,20 

Lávka přes Berounku (A50), rekonstrukce 81696 50 000 000,00 41 935 440,00 

Celkem 42 740 498, 20 

 
 

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

technických zařízení v roce 2021 

 

Městská část Praha 16 obdržela v roce 2021 dotace z odvodu výherních hracích přístrojů a 

jiných technických zařízení v celkové výši 1.714.000 Kč. Z předchozích let nezůstala žádná 

nedočerpaná část dotace.  

 

Členění jednotlivých dotací je následující: 

I. kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast 

▪ převod z předchozích let              0,00 Kč 

▪ poskytnuto v roce 2021   857.000,00 Kč 

▪ vyčerpáno v roce 2021   857.000,00 Kč 

 

II. podpora sportu 

▪ převod z předchozích let              0,00 Kč 

▪ poskytnuto v roce 2021   857.000,00 Kč 

▪ vyčerpáno v roce 2021   857.000,00 Kč 

 

 

V návaznosti na dopis čj. MHMP 21937/2022 ze dne 10. ledna 2022 byly vratky vyplývající 

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

v roce 2021 převedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2022.  

 

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

dvory) byla převedena na účet hlavního města Prahy do 07. února 2022. 

 
 

 

 

IV. 

Městská část Praha 16 v roce 2021 rozdělila v rámci Dotačního programu na podporu 

volnočasových aktivit, sportu a kultury celkovou částku 1.023.460 Kč. Z toho byly 

vyplaceny dotace a granty ve výši 988.340 Kč. Zbylé dotace a granty ve výši 35.120 Kč 

nebyly organizacemi akceptovány, případně byly vráceny na bankovní účet městské části. 

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

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

Rozbor hospodaření zdaňované činnosti Městské části Praha 16  

za období od 1. ledna do 31. prosince 2021 

 

 

Celkové výnosy zdaňované činnosti městské části Praha 16 dosáhly výše 25.715.180,88 Kč.  

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

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

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

v novinách Prahy 16 a výnos z fotovoltaické elektrárny. Bohužel vzhledem k uzavření 

zařízení Kino Radotín a Kulturní středisko z důvodu trvající pandemie, nejsou výnosy 

z těchto zařízení dle očekávání a zařízení tak vykazují dlouhodobou ztrátu, která je sanována 

z jiných oblastí ekonomické činnosti. Významnou částkou je i výnos z prodeje a směny 

pozemků.  

 

Celková výše nákladů dosáhla částky 14.950.532,53 Kč.  

Náklady u zdaňované činnosti městské části směřovaly zejména do nákladů představujících 

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

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

Prahy 16 a další menší náklady.  

 

Celkový hospodářský výsledek zdaňované činnosti činí k 31. prosinci roku 2021 

10.764.648,35 Kč. 

 

 

 

 

VI. 

Přehledu hospodaření příspěvkových a zřízených organizací  

Městské části Praha 16 za rok 2021  

 

 

Úvodem je nutné konstatovat, že 3 zřízené příspěvkové organizace Městské části Praha 16 

skončily za rok 2021 své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, 1 organizace 

skončila hospodaření ve ztrátě, kterou pokryla z rezervního fondu. 

Stručný rozbor hospodaření jednotlivých zřízených a založených organizací je obsažen 

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

 

1. Základní škola Praha – Radotín 

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

1112/3, Praha-Radotín hospodařila za rok 2021 následujícím způsobem: 
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Výsledkem hospodaření organizace za rok 2021 je zisk ve výši 498.979,50 Kč, který byl na 

základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 1193/2022 ze dne 27. dubna 2022 

rozdělen takto: 

• Fond odměn  244.571,00 Kč 

• Rezervní fond  254.408,50 Kč 

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

městské části Praha 16 usnesením číslo 1204/2022 dne 27. dubna 2022. 

 

V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily 

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

 

 

 

2. Mateřská škola Praha – Radotín  

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

Osvoboditelů 1367, Praha-Radotín hospodařila za rok 2021 následujícím způsobem: 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2021 je zisk ve výši 105.062,50 Kč, který byl na 

základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 1193/2022 ze dne 27. dubna 2022 

rozdělen takto: 

• Fond odměn                0 Kč 

• Rezervní fond  105.062,50 Kč 

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

městské části Praha 16 usnesením číslo 1204/2022 ze dne 27. dubna 2022. 

 

Hospodaření v roce 2021 

v Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

65.559.636,86 66.058.616,36 498.979,50 

Hospodaření v roce 2021 

v Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

32.082.624,49 32.187.686,99 105.062,50 
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V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily 

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

 

 

 

3. Školní jídelna Praha – Radotín 

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

1112/3, Praha-Radotín hospodařila za rok 2021 následujícím způsobem: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2021 je zisk ve výši 8.526,82 Kč, který byl na 

základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 1193/2022 ze dne 27. dubna 2022 

rozdělen takto: 

• Fond odměn                0 Kč 

• Rezervní fond      8.526,82 Kč 

 

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

městské části Praha 16 usnesením číslo 1204/2022 ze dne 27. dubna 2022. 

 

V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily 

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

 

 

4. Technické služby Praha – Radotín  

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

V Sudech 1488/2, Praha-Radotín hospodařila za rok 2021 následujícím způsobem: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření v roce 2021 

v Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

13.042.831,74 13.051.358,56 8.526,82 

Hospodaření v roce 2021 

v Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

22.960.339,31 22.938.085,38 - 22.253,93 
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Výsledkem hospodaření organizace za rok 2021 je ztráta ve výši 22.253,93 Kč, která byla na 

základě souhlasného stanoviska Rady městské části Praha 16 usnesením číslo 1185/2022 ze 

dne 27. dubna 2022 uhrazena z rezervního fondu organizace. 

 

Účetní závěrka příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín byla schválena 

Radou městské části Praha 16 usnesením číslo 1204/2022 ze dne 27. dubna 2022. 

 

V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily 

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

jsou zde kontrolní skupinou doporučovány technické změny, které by měly vést 

k zefektivnění a lepšímu přehledu o hospodaření. 

 

 

 

5. Radotínská, o.p.s. 

 

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

starého stadiónu 1585/9, Praha-Radotín hospodařila za rok 2021 následujícím způsobem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace k datu sestavení Závěrečného účtu ještě nemá účetní závěrku verifikovanou 

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

hospodaření. 

 

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

provoz jakýmkoliv způsobem finančně podporovat.  

 

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

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

kterému byla městskou částí založena. 

 

 

 

VII. 

 

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

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

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

v prostorách Úřadu městské části Praha 16 v termínu od 19. října 2021 do 6. listopadu 2021, 

dále v termínu od 11. ledna do 22. ledna 2022 a od 6. dubna do 19. dubna 2022, nebyla 

Hospodaření v roce 2021 

v tis. Kč 

Náklady Výnosy HV 
   

17.022 16.473 - 549 
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zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ  

v budoucnosti. 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Valínová, DiS. 

vedoucí Odboru ekonomického  


