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            MČ Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha – Dolní Chabry  

 

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2020 
 
Rozpočet Městské části Praha byl zpracován v souladu se zákonem o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., zákonem o 
rozpočtových pravidlech č 250/2000 Sb., ve znění p. p. a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění p. p.. 
Zastupitelstvo MČ schválilo na rok 2020 rozpočet ve výši 39 057 100,- Kč, během roku byl rozpočet upraven 
rozpočtovým opatřením na 232 927 493,- Kč. MČ v roce 2020 hospodařila v hlavní činnosti s přebytkem a 
v hospodářské činnosti se ziskem. 
 
Příjmy 

Daňové příjmy tř. 1 – splněny na 130,25 %. vysoké plnění je ovlivněno daní z nemovitostí (133,60 %). 

Ostatní příjmy tř. 1 (poplatky) jsou splněny na 90,21 % (po odvodu alikvotní části do rozpočtu HMP). 

Nedaňové příjmy tř. 2 – plnění 109,49 %.  

Kapitálové příjmy tř. 3 – plnění 27, 80 %  

Přijaté transfery tř. 4 – plnění 100 %.  
 

Výdaje 

 

ORJ 01 – územní plánování – čerpání 0 %.  

 

ORJ 02 – ochrana životního prostředí – veřejná zeleň  

- Běžné výdaje - čerpání 46,89 %.   

- Kapitálové výdaje – čerpání 40,0 %. Byl zakoupen malotraktor na práce spojené s údržbou 

veřejné zeleně  

 

ORJ 03 – doprava, komunikace  

-  Běžné výdaje - čerpání 43,73 % čerpání bylo v souvislosti s mírnou zimou nízké 

- Kapitálové výdaje – čerpání 6,05 % S investicemi se počítá v roce 2021. 

 

ORJ 04 – tělovýchova a zájmová činnost  

- Běžné výdaje – čerpání 66,01 % - Nebyly čerpány výdaje z VHP na podporu neziskových 

organizací. Vše probíhalo v souladu s plánovaným rozpočtem. 

- Kapitálové výdaje - čerpání 64,23 %. Probíhají stavební práce „Dostavba ZŠ Praha – Dolní 

Chabry“, které budou dokončeny v roce 2021. 

 

 

ORJ 05 – zdravotnictví a sociální oblast  

- čerpání 76,41 % - tato částka byla čerpána na sociálního pracovníka, který byl přijat v rámci 

projektu Pól růstu Sociální pracovník na MČ Praha – Ďáblice a MČ Praha – Dolní Chabry 
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ORJ 06 – kultura  

- čerpání 51,70 %. Vzhledem ke Covid 19 nemohla MČ realizovat více kulturních akcí, proto 

čerpání finančních prostředků na kulturu bylo velmi omezeno. 

 

ORJ 07 – bezpečnost  

- čerpání 69,92 %. Jedná se o výdaje související s Covid 19. 

 

ORJ 08 – Hospodářství  

- čerpání 5,37 %. MČ předpokládá vyšší čerpání v roce 2021. 

 

ORJ 09 – vnitřní správa  

- Běžné výdaje – čerpání 93,22 %.  

- Kapitálové výdaje - čerpání 118,30 %. Technické zhodnocení správní budovy, nové kanceláře. 

 

ORJ 10 – pokladní správa – čerpání 80,74 %.  

Financování – pol. 8115 – čerpání 43,03 %   

Financování – pol. 8123 a 8124 – MČ Praha – Dolní Chabry nerozpočtovala ani neuskutečnila a nemá 

žádný úvěr ani půjčku. 
 

 
 
 
 
 

Hospodářská činnost    

Výnosy v částce 3 320 699,72 Kč tvoří hlavně nájmy bytových a nebytových prostor, pozemků, 

poplatek za věcná břemena, poplatek za inzerci a úroky. 

Náklady 255 145,91 Kč se skládají především z provedené výměny oken a dveří v nájemních bytech a 

doplatku nájmu náhradního bytu pro školníka. 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 činí 3 064 999,81 Kč. Daň činí 586 381,96 Kč. Po zdanění je 

hospodářský výsledek 2 478 617,95 Kč. 

         

 

 

 

 

Vyhotovila: Čejková Ivana 

 

Dne: 26.2.2021 

 

 


