MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR EKONOMICKÝ
ÚSEK ROZPOČTOVÝCH VZTAHŮ

Příloha číslo a) k závěrečnému účtu městské části Praha 16 za rok 2019
I.
Přehled příjmů a výdajů rozpočtu Městské části Praha 16
za období od 1. ledna do 31. prosince 2019 (hlavní činnost)
Veškeré údaje zde uvedené vyplývají z výkazů, které jsou součástí účetní uzávěrky
k 31. prosinci 2019.
Účetní závěrka za rok 2019 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 565/2020 ze dne 6. května 2020.
Celkové hospodaření hlavní činnosti městské části za rok 2019 skončilo v rozpočtovém
schodku ve výši 31.943.250,99 Kč, který je způsoben převodem dotačních prostředků
obdržených v průběhu roku 2018, dofinancováním dotací z předcházejících let a
převodem neprofinancovaných dotací z Evropských fondů. Tyto prostředky městská
část již v minulosti do svého rozpočtu přijala, v rámci finančního vypořádání
s rozpočtem hl. m. Prahy požádala o jejich ponechání a po souhlasu Zastupitelstva hl. m.
Prahy je také zařadila do svého rozpočtu na výdajové straně pomocí položky 8115 –
financování. Tímto mechanismem došlo ke vzniku rozpočtového schodku, který byl
v průběhu roku výrazně snížen a rozhodně se nejedná o ztrátu.
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 107.050.000 Kč. V průběhu
období byly tyto příjmy navýšeny na částku 240.476.800 Kč po konsolidaci.
Skutečné plnění ke konci sledovaného období po konsolidaci dosáhlo výše
221.834.563,87 Kč, tj. plnění 92,25 % upraveného rozpočtu městské části Praha 16 na
rok 2019 (řádek 4200 Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M).
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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
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 2019 je dle upraveného rozpočtu naplánován příjem transferů (dotací) v celkové výši
200.262.200 Kč. Účelové transfery jsou do rozpočtu městské části Praha 16 na rok 2019
zapojovány na základě pokynu MHMP a v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části
Praha 16.
Převody ze zdaňované činnosti byly naplánovány na rok 2019 v celkové částce 23.700.000
Kč. K 31. prosinci 2019 byly skutečně realizované převody ve výši 17.500.000 Kč, tj. plnění
na 73,84 % upraveného rozpočtu městské části. Finanční prostředky jsou převáděny do
rozpočtu městské části Praha 16 na základě skutečné potřeby a možností ekonomické
činnosti.
Daňové příjmy byly plněny ve výši 12.140.528,99 Kč, tj. 90,26 % upraveného rozpočtu
městské části na rok 2019.
Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 2.875.463,65 Kč, tj. na 98,85 % upraveného rozpočtu
městské části na rok 2019.
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 2019 realizovány.
Výdaje rozpočtu městské části Praha 16 za rok 2019
Výdajovou stránku rozpočtu charakterizuje oblast neinvestičních (běžných) a
investičních (kapitálových) výdajů. Celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 byly
plánovány ve výši 107.050.000 Kč. V průběhu roku 2019 byl plán výdajů navýšen na
310.597.700 Kč po konsolidaci.
Celkové čerpání výdajů po konsolidaci za sledované období roku 2019 dosáhlo výše
253.777.814,86 Kč, tj. 81,71 % objemu upraveného rozpočtu. (řádek 4430 Výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M).
Neinvestiční výdaje byly na rok 2019 schváleny ve výši 94.000.000 Kč. Během roku 2019
byly upraveny na 125.953.500 Kč s plněním ve výši 121.069.332,17 Kč po konsolidaci, tj.
96,12 % objemu upraveného rozpočtu.
Největšího objemu běžných výdajů bylo dosaženo v kapitole 09 – Vnitřní správa (59.338,91
tis. Kč) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (26.900,79 tis. Kč). Naopak nejnižší
neinvestiční výdaje byly dosaženy v kapitole 01 – Rozvoj obce (0,00 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
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zajištění činnosti odborů, která je jim svěřena v rámci výkonu státní správy a na výkony
související s vlastní činností městské části včetně neinvestičních příspěvků zřízeným
příspěvkovým organizacím.
Kapitálové výdaje byly na rok 2019 schváleny ve výši 13.050.000 Kč. V průběhu roku 2019
byly upraveny na 187.009.200 Kč s plněním ve výši 132.708.482,69 Kč po konsolidaci, tj.
70,96 % objemu upraveného rozpočtu.
V oblasti kapitálových výdajů dosáhly největšího objemu výdaje v kapitole 04 – Školství,
mládež a sport (85.609,16 tis. Kč) a kapitole 02 – Městská infrastruktura (26.717,27 tis. Kč).
Naopak nulové kapitálové výdaje byly uskutečněny v kapitole 05 – Zdravotnictví a sociální
oblast.
Na vývoj kapitálových výdajů mělo v uplynulém období 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 04 – Školství, mládež a sport, a to v částce 112.509.943,75 Kč (tj. 44,33 %
veškerých výdajů městské části).
Další kapitoly byly naplněny následujícím způsobem:
 09 – Vnitřní správa – výdaje ve výši 65.075.294,76 Kč (tj. 25,64 %)
 02 - Městská infrastruktura – výdaje ve výši 35.569.568,54 Kč (tj. 14,02 %)
 07 - Bezpečnost – výdaje ve výši 11.959.814,80 Kč (tj. 4,71 %)
 08 - Hospodářství – výdaje ve výši 11.214.240,73 Kč (tj. 4,42 %)
 05 - Zdravotnictví a sociální oblast – výdaje ve výši 7.820.988,85 Kč (tj. 3,08 %)
 06 - Kultura a cestovní ruch – výdaje ve výši 7.241.624,33 Kč (tj. 2,86 %)
 03 - Doprava – výdaje ve výši 1.658.264,34 Kč (tj. 0,65 %)
 01 - Rozvoj obce – výdaje ve výši 584.490,50 Kč (tj. 0,23 %)
 10 - Pokladní správa – výdaje ve výši 143.584,26 Kč (tj. 0,06 %) veškerých výdajů
městské části za rok 2019.

04 - Školství, mládež a sport
09 - Vnitřní správa
02 - Městská infrastruktura
07 - Bezpečnost
08 - Hospodářství
05 - Zdravotnictví a sociální oblast
06 - Kultura a cestovní ruch
03 - Doprava
01 - Rozvoj obce
10 - Pokladní správa
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Tvorba a čerpání účtu Sociálního fondu zaměstnanců probíhalo v roce dle platného nařízení
tajemníka a v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16. Zůstatek účtu
Sociálního fondu zaměstnanců je k 31. 12. 2019 ve výši 606.987,42 Kč.
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2019
Vyúčtování účelových transferů bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2018 Sb.,
kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy a Národním fondem v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva
financí a dalších resortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok
2018 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 36614/2020 ze dne 9. ledna 2020.
Odbor rozpočtu MHMP, za účasti zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy
majetku paní Ing. Zdeny Javornické a vedoucí oddělení financování městských částí paní Ing.
Naděždy Huňáčkové, projednal se zástupci městské části Praha 16 návrh finančního
vypořádání za rok 2019 dne 25. února 2020.
Z finančního vypořádání vyplývá, že městská část Praha 16:
1) odvede v rámci finančního vypořádání za rok 2019 celkem 24.525.604,36 Kč.


do státního rozpočtu celkem



do rozpočtu hlavního města Prahy celkem
v tom:




0,00 Kč
24.525.604,36 Kč

vratky účelových prostředků roku 2019
vratky účelových prostředků roku 2018 ponechaných do roku 2019
doplatky podílu místních poplatků za rok 2019

9.101.495,29 Kč
15.423.465,32 Kč
643,75 Kč

2) obdrží v rámci finančního vypořádání za rok 2019 celkem 51.717,27 Kč


ze zdrojů státního rozpočtu celkem



ze zdrojů hlavního města Prahy celkem


0,00 Kč
51.717,27 Kč

jedná se o dokrytí vynaložených nákladů na volby do EP.

Přehled podkladů k finančnímu vypořádání za rok 2019
A) Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu poskytnuté městské části Praha 16
v roce 2019
Účel
Snížení příspěvku na výkon
pěstounské péče (13010)

Poskytnuto v roce
2019

Vyčerpáno
k 31. 12. 2019

Zůstatek

- 80.000 Kč

- 80.000,00 Kč

0,00 Kč

-204.382,43 Kč

- 204.382,43 Kč

0,00 Kč

Výkon pěstounské péče (13010)

1.028.000 Kč

1.028.000,00 Kč

0,00 Kč

Poskytnutí sociálních služeb I. a
II. a III. (13305)

2.117.000 Kč

2.117.000,00 Kč

0,00 Kč

Vratka MAP (33063)
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SPOD I. a II. splátka (13011)*

2.630.900 Kč

3.088.512,00 Kč

- 457.612,00 Kč

Volby EP (98348)*

286.720 Kč

338.437,27 Kč

- 51.717,27 Kč

Program primární prevence ZŠ
Radotín (33122)

135.000 Kč

135.000,00 Kč

0,00 Kč

Sociální práce I. a II. (13015)

578.687 Kč

578.687,00 Kč

0,00 Kč

2.079.568 Kč

2.079.568,00 Kč

0,00 Kč

2.619.327,08 Kč

924.805,45 Kč

1.694.521,63 Kč

1.046.190 Kč

1.046.190,00 Kč

0,00 Kč

Dotace pro stavební úřad –
sčítání lidu (98018)

20.335 Kč

20.335,00 Kč

0,00 Kč

VISK – půjčování e-knih

20.000 Kč

20.000 Kč

0,00 Kč

12.277.344,65 Kč

11.092.152,29 Kč

1.185.192,36 Kč

Šablony pro ZŠ (33063)
MAP II. (33063)**
Šablony pro MŠ (33063)

CELKEM

U označených dotací žádá Městská část Praha 16 v rámci finančního vypořádání se státním
rozpočtem o dofinancování, u dotace MAP II. bude proveden převod nevyčerpané části
dotace do roku 2020.
B) Investiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté městské části Praha 16
v roce 2019
Účel
Plavecký bazén v areálu ZŠ
(80387)
Plavecký bazén v areálu ZŠ
(80387)
Rekonstrukce Školní jídelny
Radotín (80734)
Plavecký bazén v areálu ZŠ
(80387)
JSDH – hasičská zbrojnice
(81091)
JSDH – dovybavení HZ (80996)
Demolice staré budovy Policie
ČR (81125) *
Rekonstrukce svahu nad
cyklostezkou (81165)*
Zvýšení kapacity ZŠ (2390543)
CELKEM

Poskytnuto v roce
2019

Vyčerpáno
k 31. 12. 2019

Zůstatek

15.000.000 Kč

15.000.000,00 Kč

0,00 Kč

8.000.000 Kč

8.000.000,00 Kč

0,00 Kč

10.000.000 Kč

10.000.000,00 Kč

0,00 Kč

16.000.000 Kč

16.000.000,00 Kč

0,00 Kč

1.000.000 Kč

1.000.000,00 Kč

0,00 Kč

700.000 Kč

700.000,00 Kč

0,00 Kč

4.000.000 Kč

0,00 Kč

4.000.000,00 Kč

3.000.000 Kč

594.074,12 Kč

2.405.925,88 Kč

6.000.000 Kč

3.423.693,58 Kč

2.576.306,42 Kč

63.700.000 Kč

53.833.214,93 Kč

8.982.232,30 Kč

U označených dotací požádala Městská část Praha 16 v rámci finančního vypořádání
s rozpočtem hl. m. Prahy o převod nevyčerpané části dotace do roku 2020.
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C) Neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté městské části Praha 16
v roce 2019
Účel
Provozování sběrného dvora
V Sudech (081)
Dotace pro místní lidové
knihovny (081)
Zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti (081)
Posílení mzdových prostředků
pro PO (096)
Systémová podpora českého
jazyka jako cizího jazyka (108)
Pečovatelská služba (115)
Primární prevence ZŠ (115)
Provoz JSDH (081)
Výsadba stromů (081)*
Vrácená daň z příjmu za rok
2018 (099)
Dotace z výherních hracích
přístrojů (98)
CELKEM

Poskytnuto v roce
2019

Vyčerpáno
k 31. 12. 2019

Zůstatek

7.000.000 Kč

7.000.000,00 Kč

0,00 Kč

84.600 Kč

84.600 Kč

0,00 Kč

50.000 Kč

38.500 Kč

11.500,00 Kč

4.346.700 Kč

4.346.700,00; Kč

0,00 Kč

29.140 Kč

29.140 Kč

0,00 Kč

680.000 Kč

680.000,00 Kč

0,00 Kč

56.900 Kč

56.900 Kč

0,00 Kč

235.000 Kč

219.628,01 Kč

15.371,99 Kč

1.200.000 Kč

1.107.609,00č

92.391,00 Kč

4.773.491,43 Kč

4.773.491,43 Kč

0,00 Kč

1.896.000 Kč

1.896.000 Kč

0,00 Kč

20.351.831,43 Kč

20.232.568,44 Kč

119.262,99 Kč

U označené dotace požádala Městská část Praha 16 v rámci finančního vypořádání
s rozpočtem hl. m. Prahy o převod nevyčerpané části dotace do roku 2020.
D) Účelové prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy poskytnuté městské části Praha 16
v předchozích letech, ponechané k využití v roce 2019
Účel
Rekonstrukce školní jídelny
Radotín (80734)
Protipovodňová opatření Šárovo
kolo (80624)*
CELKEM

Ponecháno do roku
2019

Vyčerpáno
k 31. 12. 2019

Zůstatek

9.753.493,45 Kč

9.753.493,45 Kč

0 Kč

41.313.375,36 Kč

25.889.910,04 Kč

15.423.465,32 Kč

51.066.868,81 Kč

35.643.403,49 Kč

15.423.465,32 Kč

U označené dotace požádala Městská část Praha 16 v rámci finančního vypořádání
s rozpočtem hl. m. Prahy o převod nevyčerpané části dotace do roku 2020.

E) Doplatky odvodu místních poplatků v roce 2019
Druh poplatku

Skutečnost výnosu
v roce 2019

Odvedeno MHMP
v roce 2019

K odvodu při FV
za rok 2019

Str. 6/11

Poplatek ze psů (25 %)
Poplatek za lázeňský a rekreační
pobyt (50 %)
CELKEM

291.833 Kč

72.958,25 Kč

43,75 Kč

10.845 Kč

5.422,50 Kč

600,00 Kč

302.678 Kč

78.380,75 Kč

643,75 Kč

Informace o přijatých a čerpaných dotacích z odvodů výherních hracích přístrojů a
jiných technických zařízení v roce 2019
Městská část Praha 16 obdržela v roce 2019 dotace z odvodu výherních hracích přístrojů a
jiných technických zařízení v celkové výši 1.896.000 Kč. Z předchozích let zůstala
nedočerpaná část dotace ve výši 2.571,75 Kč.
Členění jednotlivých dotací je následující:
I. nestátní neziskové organizace působící na území hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě
organizovanou sportovní výchovu mládeže
 převod z předchozích let
0,00 Kč
 poskytnuto v roce 2019
133.500,00 Kč
 vyčerpáno v roce 2019
133.500,00 Kč
II. kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast
 převod z předchozích let
2.466,49 Kč
 poskytnuto v roce 2019
814.500,00 Kč
 vyčerpáno v roce 2019
816.966,49 Kč
III. podpora sportu
 převod z předchozích let
 poskytnuto v roce 2019
 vyčerpáno v roce 2019

105,26 Kč
948.000,00 Kč
948.105,26 Kč

Městská část Praha 16 jako každý rok rozdělila v rámci Dotačního programu na podporu
volnočasových aktivit, sportu a kultury pro rok 2019 celkovou částku 1.103.000 Kč.
Všechny dotace a granty byly příjemci zúčtovány. Souhrnný přehled přidělených dotací je
přílohou číslo d) tohoto dokumentu.
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 30. září 2019 do 18. října 2019, dále
v termínu od 6. ledna do 17. ledna 2020 a od 6. dubna 2020 do 17. dubna, nebyla zjištěna
žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.
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II.
Rozbor hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 16
za období od 1. ledna do 31. prosince 2019
Celkové výnosy zdaňované činnosti městské části Praha 16 dosáhly výše 30.739.684,97 Kč.
Výnosy u zdaňované činnosti městské části byly převážně tvořeny výnosem z nájemného
z bytů, pozemků a nebytových prostor v majetku městské části. Dalšími zdroji výnosů
zdaňované činnosti jsou výnosy za provozování kina, kulturního střediska a inzerce
v novinách Prahy 16 a výnos z fotovoltaické elektrárny. Významnou částkou je i výnos
z prodeje a směny pozemků.
Celková výše nákladů dosáhla částky 12.151.046,06 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 ekonomické činnosti činí k 31. prosinci roku 2019
18.588.638,91 Kč.

III.
Přehledu hospodaření příspěvkových a zřízených organizací
městské části Praha 16 za rok 2019
Úvodem je nutné konstatovat, že všechny zřízené příspěvkové organizace Městské části Praha
16 skončily za rok 2019 své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem.
Stručný rozbor hospodaření jednotlivých zřízených a založených organizací je obsažen
v následujících odstavcích. V podrobné formě v příloze číslo c) tohoto dokumentu.
1. Základní škola Praha – Radotín
Příspěvková organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská
1112/3, Praha-Radotín hospodařila za rok 2019 následujícím způsobem:

Hospodaření v roce 2019
v Kč

Náklady
57.215.614,87

Výnosy
57.646.636,60

HV
431.021,72

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2019 je zisk ve výši 421.021,73 Kč, který byl na
základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 558/2020 ze dne 22. dubna 2020 rozdělen
takto:
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 Fond odměn
 Rezervní fond

296.687,00 Kč
134.334,73 Kč

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín byla schválena Radou
městské části Praha 16 usnesením číslo 564/2020 dne 22. dubna 2020.
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 2019 následujícím způsobem:

Hospodaření v roce 2019
v Kč

Náklady
28.005.318,22

Výnosy
28.267.626,61

HV
262.308,39

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2019 je zisk ve výši 262.308,39 Kč, který byl na
základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 558/2020 ze dne 22. dubna 2020 rozdělen
takto:
 Fond odměn
30.000,00 Kč
 Rezervní fond
232.308,39 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Praha – Radotín byla schválena Radou
městské části Praha 16 usnesením číslo 564/2020 dne 22. dubna 2020.
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 2019 následujícím způsobem:
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Hospodaření v roce 2019
v Kč

Náklady
15.137.817,13

Výnosy
15.179.545,33

HV
41.728,20

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2019 je zisk ve výši 41.728,20 Kč, který byl na
základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 558/2020 ze dne 22. dubna 2020 rozdělen
takto:
 Fond odměn
33.382,00 Kč
 Rezervní fond
8.346,20 Kč
Účetní závěrka příspěvkové organizace Školní jídelna Praha – Radotín byla schválena Radou
městské části Praha 16 usnesením číslo 564/2020 dne 22. dubna 2020.
V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily
žádná závažná rizika, která by mohla mít vliv na její hospodaření do budoucnosti.
Statutární zástupce organizace byl upozorněn na nutnost dodržování zákonných předpisů a
nařízení.
4. Technické služby Praha – Radotín
Příspěvková organizace Technické služby Praha – Radotín, IČ: 70889678, se sídlem
V Sudech 1488/2, Praha-Radotín hospodařila za rok 2019 následujícím způsobem:

Hospodaření v roce 2019
v Kč

Náklady
18.691.311,76

Výnosy
19.412.957,37

HV
721.645,61

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2019 je zisk ve výši 721.645,61 Kč, který byl na
základě usnesení Rady městské části Praha 16 číslo 558/2020 ze dne 22. dubna 2020 rozdělen
takto:
 Fond odměn
144.329,00 Kč
 Rezervní fond
577.316,61 Kč
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Účetní závěrka příspěvkové organizace Technické služby Praha – Radotín byla schválena
Radou městské části Praha 16 usnesením číslo 564/2020 dne 22. dubna 2020.
V organizaci probíhají pravidelné veřejnosprávní kontroly hospodaření, které nezjistily
žádná závažná rizika, která by mohla mít vliv na její hospodaření do budoucnosti.
6. 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 2019 následujícím způsobem:

Hospodaření v roce 2019
v tis. Kč

Náklady
12.453

Výnosy
14.487

HV
2.034

Organizace k datu sestavení Závěrečného účtu ještě nemá účetní závěrku verifikovanou
auditorem, jedná se tedy o čísla předběžná, nicméně se neočekává výrazný 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 lze konstatovat, že je provoz této organizace hospodárný a
organizace plně slouží k účelu, ke kterému byla městskou částí založena.

Kateřina
Valínová,
DiS.
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