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  Závěrečný účet za rok 2018 
 

Název městské části: Městská část Praha-Satalice 
Adresa: K Radonicům 81, 190 15  Praha 9 
IČ: 00240711 

 
 

V souladu se zákonem č. 250/2000Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve 
znění pozdějších předpisů dle §17) a zákonem č. 131/2000 Sb. (zákon o hlavním městě 
Praha) byl Zastupitelstvu MČ Praha-Satalice předložen k projednání návrh závěrečného účtu 
za rok 2018. 
 

    Hlavní činnost za rok 2018 
 
Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ: 
 
Základní běžné rozpočtové účty k 31. 12.  9.356.124,73 Kč 
Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.  66.630,89 Kč 
Ostatní rozpočtové účty k 31. 12.   565.102,- Kč   
 
Rozpočet a rozpočtová opatření 
 
Rozpočet na rok 2018 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ dne 12. 12. 2017 
usnesením č. 7/31/2017  takto: 
Příjmy:  21.490.000,- Kč 
Výdaje: 21.490.000,- Kč 
 
V roce 2018 bylo provedeno 13 rozpočtových opatření.  
Rozpočtové opatření č. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13 provedla na základě pověření schváleného dne 
19. 12. 2012 usnesením č. 3/28/2012 a na základě pověření schváleného dne 28. 4. 2015 
usnesením č. 2/6/2015 starostka městské části Praha-Satalice. 
Rozpočtové opatření č.  2, 4, 6, 7, 10, 12 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice.   
 
Rozpočtové opatření č. 13 upravilo rozpočet pro hospodaření městské části takto: 
Příjmy:  34.486.900,- Kč 
Výdaje: 67.131.700,- Kč 
Schodek: 32.644.800,- Kč 
 
 

mailto:urad@mcsatalice.cz


 2 

Schodek rozpočtu vznikl zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do 
rozpočtu roku 2018. Šlo o nevyčerpané prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 
385.900,- Kč a o tyto nedočerpané investiční a neinvestiční dotace: 
 
1. Rekonstrukce a plynofikace areálu č.8 budov A,B,E,G  (investiční)  8.600.300,-Kč 
2. Komunitní centrum MČ (investiční)      3.211.000,- Kč 
3. Komunitní centrum MČ (neinvestiční)           93.800,- Kč 
4. Rekonstrukce ZŠ (investiční)       5.486.800,- Kč 
5. Sportovní areál (investiční)          541.200,- Kč 
6. MČ Satalice-vybudování fitparku (investiční)        600.000,- Kč 
7. Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení   10.829.900,- Kč 
8. Rekonstrukce školního softbalového hřiště při ZŠ     2.245.800,- Kč 
9. Rekonstrukce travnatého tréninkového hřiště SDH U Arborky       650.000,- Kč 

 
 
Z finančního vypořádání za rok 2017 vyplynula povinnost doplatku povinného odvodu 
z místního poplatku za psy Magistrátu hlavního města Prahy ve výši 50,- Kč. Tato skutečnost 
zvýšila schodek rozpočtu za rok 2018 o 100,- Kč. 
 
 
Příjmy a výdaje v roce 2018 v Kč (plnění rozpočtu za rok 2018 – příloha č. 1 výkaz FIN) 
 
     Rozpočet  po změnách (Kč)  Skutečnost (Kč) 
Příjmy před konsolidací  34.486.900,-    31.491.305,84 
Příjmy po konsolidaci   34.486.900,-    32.320.152,84 
 
Výdaje před konsolidací  67.131.700,-    61.549.021,83 
Výdaje po konsolidaci  67.131.700,-    61.377.868,83 
 
Financování po konsolidaci:   -32.644.800,-             -29.057.715,99 
 
 
Rekapitulace příjmů (druhové třídění) – v roce 2018 celkové příjmy činily 32.491.305,84 Kč 
 
Třída 1 – daňové příjmy    3.803.838,33 Kč 
Třída 2 – nedaňové příjmy    1.233.328,29 Kč 
Třída 4 – přijaté transfery  27.454.139,22 Kč 
 
Třída 1 – Daňové příjmy tvoří místní a správní poplatky v celkové výši 326.091,- Kč  
a daň z nemovitých věcí ve výši 3.477.747,33 Kč. 
 
Třída 2 – Nedaňové příjmy jsou v převážné míře tvořeny přijatými pojistnými náhradami 
v celkové výši 1.140.784,- Kč. 
 
Třída 4 – Přijaté transfery jsou nejvyšší položkou na straně příjmů.  
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Tuto položku tvoří dotace od obcí Radonice a Jenštejn na žáky docházející do ZŠ v Satalicích 
(892.515,10 Kč),  
investiční a neinvestiční dotace z Operačního programu Praha – pól růstu v celkové výši 
4.000.000,- Kč na akci Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice,  
dotační vztah ze státního rozpočtu ve výši 70.000,- Kč,  
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do Zastupitelstva městské části  
a Zastupitelstva hl. m. Prahy ve výši 36.000,- Kč a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 
volbu prezidenta České republiky ve výši 35.200,- Kč. 
Dále je položka tvořena investičními dotacemi z HMP v celkové výši 3.000.000,- Kč (na akce 
Rekonstrukce plochy pro sportovní aktivity dětí ve ŠD a Revitalizace požární nádrže). 
Položka je také tvořena účelovými neinvestičními dotacemi od HMP (pro knihovnu, ZŠ, MŠ, 
SDH a neinvestiční dotace na akce Komunitní centrum MČ), dotačním vztahem z HMP 
v celkové výši 15.135.000,- Kč a finančními prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 
322.000,- Kč.  
Součástí třídy 4 jsou i převody z rozpočtových účtů hlavní činnosti ve výši 171.153,- Kč  
a vrácená daň z příjmu za rok 2017 ve výši 2.375.824,42 Kč. 
 
 
Rekapitulace výdajů (druhové třídění) – v roce 2018 celkové výdaje činily 61.549.021,83 Kč 
 
Třída 5 - Běžné výdaje     17.956.173,04 Kč 
Nejvyšší položkou na straně běžných výdajů jsou neinvestiční transfery příspěvkovým 
organizacím a neziskovým organizacím v celkové výši 5.956.316,81,- Kč.  
Výdaje na platy včetně odvodů se realizovaly v celkové výši 4.823.521,- Kč,  
výdaje na neinvestiční nákupy (nákup materiálu, služeb, výdaje na opravy a udržování, 
pohonné hmoty) se realizovaly v celkové výši 6.120.579,23 Kč,  
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 969.100,- Kč  
a neinvestiční transfery obyvatelstvu 86.656,- Kč. 
 
 
Třída 6 - Kapitálové výdaje   43.592.848,79 Kč 
Nejvyšší podíl na kapitálových výdajích má dokončení rekonstrukce areálu bývalého statku 
v ulici K Rybníčku. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2017, dokončení a zařazení do majetku 
proběhlo v roce 2018.   
Byla dokončena rekonstrukce budovy D v Komunitním centrum ve výši 17.457.335,75 Kč, 
rekonstrukce budovy F na 6 bytových jednotek ve výši 11.847.509,16 Kč, 
rekonstrukce budovy E na výstavní síň ve výši 2.867.465,64 Kč,  
demolice budovy A, vybudování pódia a okolní úpravy vč. sadu ve výši 7.070.174,81 Kč,  
rekonstrukce pronajímané budovy B ve výši 8.584.331,46 Kč.  
V areálu byly zrealizovány nové rozvody vody a plynu v celkové výši 1.717.015,02 Kč. 
Součástí areálu je fitpark, který byl zrealizován za 711.988,20 Kč.  
Dále byla dokončena rekonstrukce pláště základní školy a školního softbalového hřiště 
v celkové výši 12.427230,22 Kč, rekonstrukce travnatého tréninkového hřiště pro Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů ve výši 652.602,61Kč, byla dokončena revitalizace požární nádrže 
za 2.726.589,- Kč a také proběhla vnitřní rekonstrukce sportovního areálu ve výši 
2.074.679,68 Kč. 
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Rekapitulace výdajů (třídění podle kapitol) 
 
02-Městská infrastruktura 
Došlo k zahájení realizace studny v areálu nové hasičské zbrojnice v ul. Budovatelská, 
proběhl zkušební vrt. Plánované dokončení studny je v roce 2019. 
Byla zrealizována kanalizační přípojka k nové hasičské zbrojnici.  
Na vyhlídkovém místě bylo osazeno nové panorama.  
V prosinci bylo na zasedání Zastupitelstva rozhodnuto o uzavření leasingové smlouvy na 
pořízení nového stroje multicar pro úklidovou četu. Nákup je financován formou finančního 
leasingu. V prosinci byla uhrazena akontace a první leasingová splátka. 
Na území MČ proběhla, stejně jako každý rok, plošná deratizace.  
Na účet mysliveckého sdružení byla zaslána neinvestiční dotace určená na nákup krmení  
a materiálu na opravu krmelců. 
 
03-Doprava 
Došlo k úhradě nájemného na rok 2018 za pozemek v ulici Za Novákovou zahradou, 
na kterém MČ vybudovala část cyklotrasy, pozemek je ve vlastnictví Správy železniční  
a dopravní cesty (IČ 70994234).  
 
04-Školství, mládež a sport 
Během prázdninových měsíců proběhla výmalba školy. 
MČ přijala do svého rozpočtu finanční prostředky na posílení mzdových prostředků pro své 
příspěvkové organizace a přeposlala je na účet školy a školky.  
Z rozpočtu byl na základě odsouhlaseného rozpisu zasílán neinvestiční příspěvek pro školu 
a školku.  
V roce 2018 byl zahájen provoz komunitního centra. Z rozpočtu bylo zakoupeno vybavení 
centra. Proběhlo výběrové řízení na pozici vedoucí komunitního centra a došlo k vyplacení 
první odměny. 
Na účty sportovních organizací, které zajišťují sportovní aktivity pro satalické děti, byly 
zaslány dotace na podporu činnosti v celkové výši 969.100,- Kč.  
Z kapitálových výdajů byla dokončena rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce školního softbalového 
hřiště a byl dokončen fitpark v ulici K Rybníčku. Také byla dokončena vnitřní rekonstrukce 
sportovního areálu.  
Do rozpočtu byly koncem roku 2018 přijaty finanční prostředky ve výši 1.000.000,- Kč na akci 
Rekonstrukce plochy pro sportovní aktivity dětí ve školní družině.  
V roce 2018 nedošlo k čerpání dotace, MČ požádala o povolení čerpání dotace v roce 2019.  
 
05-Zdravotnictví a sociální oblast 
V průběhu roku 2018 byly poskytnuty finanční prostředky na základě darovací  
a veřejnoprávní smlouvy v celkové výši 49,4 tis. Kč na zlepšení náročné sociální situace. 
Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány.  
 
06-Kultura, sport a cestovní ruch 
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MČ pořádala nebo se podílela na pořádání značného množství kulturních akci. Uskutečnila se 
divadelní představení, čarodějnické odpoledne, dětský den, výlety pro klub důchodců, 
lampionový průvod, olympijský běh či předvánoční koncerty.  
V rozpočtu bylo na podporu akcí připraveno 170 tis. Kč. 
V roce 2018 byly do rozpočtu přijaty investiční a neinvestiční prostředky na dokončení 
Komunitního centra. Část dotace byla rozpočtována již v roce 2017 a MČ požádala o povolení 
k dočerpání dotace v roce 2018.  
Akce byla koncem roku 2018 úspěšně dokončena, dotace byla beze zbytku v roce 2018 
vyčerpána. 
 
07-Bezpečnost  
K zajištění provozu Jednotky sboru dobrovolných hasičů bylo v rozpočtu připraveno 385 
tis. Kč. Proběhly pravidelné revize zařízení jednotky, nákup nového vybavení, pohonných 
hmot, bylo uhrazeno pojištění členů jednotky, jejich zdravotní prohlídky a případné školení  
a profesní přezkoušení. 
Z rozpočtu HMP byl rozpočet roku 2018 posílen o 120 tis. Kč 
V roce 2018 byla poskytnuta neinvestiční dotace Hasičskému záchrannému sboru HMP  
(IČ 70886288) na zakoupení automatického kávovaru, dále dotace Sboru dobrovolných 
hasičů na úhradu nájemného (10.000,-) za klubovnu a na pořádání kulturních akcí (130.000,-
Kč).  
 
Došlo k dokončení těchto investičních akcí: 
1. „Rekonstrukce travnatého hřiště SDH U Arborky“, která byla poskytnuta v roce 2017 

a ponechána k dočerpání do roku 2018. Akce byla ukončena a dotace k 31. 12. 2018 
vyčerpána. 

 
2. „Revitalizace PN“ ve výši 2.000 tis. Kč, spoluúčast MČ na této akci je 542,8 tis. Kč. 

Rekonstrukce začala 15. 6. 2018, proběhlo odtěžení bahnitého nánosu, vyčištění nádrže, 
otryskání starých stěn a osazení kamenného břehu.  
Akce byla ukončena, dotace k 31. 12. 2018 vyčerpána. 

 
08-Hospodářství 
Došlo k dokončení těchto investičních akcí: 
 

1. „Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení“ − spoluúčast MČ činí 546,6 tis. Kč. 
Na akci byla v roce 2017 poskytnuta investiční dotace z HMP, dotace byla schválena 
k dočerpání v roce 2018 ve výši 10.829,9 tis. Kč. Akce byla dokončena, vyfakturována 
a dne 27. 9. 2018 byla rekonstrukce zařazena do majetku ve výši 11.847.509,16 Kč. 
Dotace byla k 31. 12. 2018 zcela vyčerpána. 

2.  „Rekonstrukce a plynofikace areálu č. 8 budov A,B,E,G“,  dotace byla schválena 
k dočerpání v roce 2018 ve výši 8.600,3 tis. Kč.   
Akce byla ke dni 31. 12. 2018 dokončená, dotace byla vyčerpána do výše 
8.450.460,23 Kč. Nevyčerpaná část dotace ve výši 149.822,22 Kč bude v rámci 
finančního vypořádání vrácena na účet MHMP. 
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3. Vybudování nových přípojek k PREdi (k nové hasičské zbrojnici ul. U Arborky, 
k zahrádkám ul. K Radonicům). Na akci jsou uvolněny finanční prostředky ve výši 
110 tis. Kč, rozpočet plněn na 48,18 %. Akce budou dokončeny v roce 2019. 

 
 
09-Vnitřní správa 
Schválený rozpočet ve výši 5.952. tis. Kč zahrnoval úhradu běžných výdajů spojených 
s provozem úřadu – platy zaměstnanců a zastupitelů, povinné sociální a zdravotní pojištění 
hrazené zaměstnavatelem, úhrada pojištění majetku a povinného pojištění zaměstnanců  
a zastupitelů, školení zaměstnanců, úhrada poplatků za telefony, právní služby, služby 
pověřence pro ochranu osobních údajů a poštovních poplatků. Tisk zpravodaje a gratulací, 
nákup tonerů, kancelářských potřeb a pohonných hmot. Také proběhlo vyúčtování spotřeby 
energií.  
Proběhlo vyúčtování výdajů spojených s volbou prezidenta republiky a s volbami do 
zastupitelstev ÚSC. Na tyto volby obdržela městská část finanční prostředky ze státního 
rozpočtu v celkové výši 71,2 tis. Kč. Výdaje spojené s volbami do zastupitelstev ÚSC 
překročily výši poskytnuté dotace a městská část žádá o doplacení v rámci finančního 
vypořádání. 
 
Výsledek hospodaření: 
Hospodaření MČ za 2018 skončilo schodkem ve výši 29.057.715,99 Kč (89,01 % schváleného 
schodku). Schodek je způsoben dokončením investičních akcí financovaných z dotací od 
MHMP − finanční prostředky na tyto akce byly připsány na účet v roce 2017, dokončení akcí, 
fakturace a následná úhrada však proběhla v roce 2018. 
 
 
Majetek – Inventarizace 
Inventarizace majetku obce byla provedena ke dni 31. 12. 2018 na základě Plánu inventur  
ze dne 7. 11. 2018. Bilance hodnoty majetku na jednotlivých účtech vypadala takto: 
 
     Účet  Pořízení/vyřazení částka (Kč)   
Drobný nehmotný majetek  018  pořízení  +22.239,80,- 
(program pro knihovnu „Revize knihovnického fondu“, Office 2019 pro nové počítače 
v komunitním centru) 
 
 
Hmotný investiční majetek  022  pořízení  +121.733,- Kč 
(v intravilánu obce byly osazeny nové informační tabule v komunitním centru, panorama 
v ulici U Čističky) 
 
Drobný hmotný majetek  028  pořízení/likvidace +34.405,13 
(nákup výrobníku páry pro SDH, nákup napájení k hasičskému vozu, nákup benzinového 
foukače pro četu, nákup dřevěné informační tabule v oboře, nákup vitrín, laviček  
a odpadkových košů) 
 
Stavby     021  zařazení/vyřazení +31.882.458,98 
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(dokončení vnitroareálového rozvodu vody a plynu čp. 8, dokončení rekonstrukce požární 
zbrojnice, dokončení rekonstrukce pronajímané budovy B v areálu statku, dokončení 
rekonstrukce bytů, dokončení rekonstrukce komunitního centra, dokončení rekonstrukce 
pódia, dokončení rekonstrukce sportovního areálu, bezúplatné předání HMP vodovodních 
řadů a kanalizačních přípojek v k.ú. Satalice, bezúplatné předání veřejného osvětlení v areálu 
komunitního centra) 
 
Pozemky    031  zařazení/vyřazení        -716.629,98 
(bezúplatné převzetí od HMP − pozemky parc. č. 311/3, 950/6, 950/9,9 50/11, 950/13, 
950/14, 987/38, na základě rozhodnutí Státního pozemkového fondu vyřazení pozemků 
parc. č. 948/19 a 948/53, bezúplatné předání HMP parc. č. 641/148, prodej pozemků 
parc. č. 977/7 a 977/8 v ulici K Rybníčku). 
 
Dotace z prostředků hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu 
Dotace byly řádně vypořádány ve finančním vypořádání za rok 2018.  
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Transfery z rozpočtu MČ Praha-Satalice 
Dotace byly řádně vyúčtovány k 31. 1. 2019 

účel dotace – název akce Usnesení  poskytnuto 

 ZHMP č./ ze dne  dle usnesení v Kč 

 
Místní lidová knihovna 34/43 ze dne 22.2. 6 000 

Provoz sboru SDH 37/111 ze dne 17.5. 120 000 

Posílení mzdových prostředků MŠ, ZŠ 37/16 ze dne 17.5. 1 111 9000 

Posílení mzdových prostředků MŠ, ZŠ 39/20 ze dne 6.9. 135 200 

Komunitní centrum MČ (OPPPR) investiční dotace 
(ponecháno z roku 2017) 35/16 ze dne 22.3. 93 800 

Rekonstrukce a plynofikace areálu č. 8 budov A,B,E,G 
(ponecháno z roku 2017) 35/16 ze dne 22.3. 8 600 282,45 

Komunitní centrum MČ (OPPPR) investiční dotace 
(ponecháno z roku 2017) 35/16  ze dne 22.3. 3 210 987,62 

Rekonstrukce ZŠ (ponecháno z roku 2017) 35/16 ze den 22.3. 5 486 769,13 

Sportovní areál (ponecháno z roku 2017) 35/16 ze dne 22.3. 541 232,12 

Podíl na dani z příjmu PO za rok 2017 38/57 ze dne14.6. 2 375 824,42 

Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení 35/14 ze dne 22.3. 117 000 

Volba prezidenta ČR 175 ze dne 30.1. 35 167 

MČ Satalice vybudování fitparku (ponecháno z roku 
2017) 35/16 ze dne 22. 3. 600 000 

Volby do ZHMP, ZMČ a 1/3 Senátu 2719 ze dne 23.10. 36 000 

Rekonstrukce bývalého statku na objekt bydlení 
(ponecháno z roku 2017) 35/16 ze dne 22.3. 10 829 913,68 

Rekonstrukce školní softbalového hřiště při ZŠ K Cihelně 
(ponecháno z roku 2017) 35/16 ze dne 22. 3. 2 245 800 

Rekonstrukce travnatého tréninkového hřiště SDH U 
Arborky 35/16 ze dne 22. 3. 650 000 

Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení 39/71 ze dne 6.9. 205 000 

Rekonstrukce travnatého hřiště SDH U Arborky 
(ponecháno z roku 2017 35/16 ze dne 22.3. 650 000  

Revitalizace požární nádrže 35/17 ze dne 22.3. 2 000 000 

Rek. plochy pro sportovní aktivity dětí ve školní družině 2/43 ze dne 12.12 1 000 000 
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Sociální fond  
 
Rozpočet sociálního fondu na rok 2018 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-
Satalice dne 12. 12. 2017, usnesením 11/31/2017. 
 
Zůstatky finančních prostředků: 
Běžný účet sociálního fondu k 1. 1.   45.802,89 Kč 
Běžný účet sociálního fondu k 31. 12.  66.630,89 Kč 
  
Hospodaření s finančními prostředky fondu se řídí směrnicí „Zásady hospodaření 
s prostředky sociálního fondu“. Na výhodách fondu se podílejí všichni zaměstnanci v hlavním 
pracovním poměru a pro účely využívání výhod sociálního fondu se za zaměstnance považují 
i uvolnění zastupitelé (dále jen zaměstnanci). 
Příděl do fondu (4,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mezd, 
odměny) činil 171.153,- Kč, použití fondu činilo 150.325,- Kč. 
Struktura použití fondu dle směrnice: 
 
Stravné    114.725,- Kč 
Příspěvek na penzijní připojištění   35.600,- Kč 
 

 
 
 
 
 
Hospodářská činnost MČ za rok 2018 

 
Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ a v pokladně: 

Příjemce transferu, účel  poskytnuto 

  v Kč 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy  10 000 

TJ SK Satalice  700 000 

Myslivecké sdružení Satalice-Vinoř, nákup krmiva  5 000 

TJ Sokol, oprava nářaďovny  100 100 

HO Satalice z.s., lezecký materiál  14 000 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nájemné klubovny  10 000 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pořádání Anenské 
pouti  130 000 
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Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.   4.332.431,48 Kč 
Termínované vklady k 31. 12.    26.043.949,57 Kč   
Pokladna       3.514,- Kč 
 
Náklady v Kč 
 
501xxxx spotřeba materiálu    12.370,00 
502xxxx spotřeba energie    205.156,16 
511xxxx opravy      2.264.322,51 
518xxxx ostatní služby     509.684,83 
521xxxx mzdové náklady    1.074.120,00 
524xxxx sociální náklady    365.199,00 
538xxxx jiné daně a poplatky    3.467,00 
551xxxx odpisy dl. majetku    1.384.172,00 
553xxxx prodaný dlouhodobý hm. maj.  48.847,00 
554xxxx prodané pozemky    20.351,98 
556xxxx opravné položky    -213.861,60 
557xxxx náklady z vyřazených pohledávek  281.241,00 
549xxxx  ostatní náklady z činnosti   739,86 

náklady celkem      5.955.809,74 Kč 
 
Výnosy v Kč 
 
602xxxx tržby z prodeje služeb   94.912,90 
603xxxx výnosy z pronájmu    2.855.658,95 
647xxxx výnosy z prodeje pozemků   202.000,00   
662xxxx úroky      27.843,31          
výnosy celkem      3.180.415,16 
 
 
Hospodářský výsledek za rok 2018 před zdaněním: -2.775.394,58 
Hospodářský výsledek byl ovlivněn opravami na pronajímaných nebytových prostorách, 
které v roce 2018 proběhly. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příspěvkové organizace a právnické osoby  
 
MČ je zřizovatelem Základní školy Satalice, ul. K Cihelně 137, 190 15 Praha 9 – Satalice. 
Z rozpočtu jí byl v roce 2018 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 3.474.500,- Kč. 
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Hospodaření ZŠ za rok 2018 skončilo přebytkem ve výši 176.527,26 Kč. Hospodářský výsledek 
bude převeden na rezervní fond a fond odměn. 
 
Dále je MČ zřizovatelem Mateřské školy Praha 9 – Satalice, U Obory 385, 190 15 Praha 9 –
Satalice. Z rozpočtu jí byl v roce 2018 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.000.000,- Kč. 
Hospodaření MŠ za rok 2018 skončilo přebytkem ve výši 3.200,- Kč.  Hospodářský výsledek 
bude převeden na rezervní fond a fond odměn. 
 
MČ je vlastníkem 100% podílu firmy Sportareál Praha - Satalice, s.r.o. V roce 2018 byla 
dokončena akce Rekonstrukce sportovního areálu, na kterou městská část získala v roce 
2017 investiční dotaci z HMP. Jelikož akce nebyla v roce 2017 dokončena, požádala městská 
část o povolení dočerpání v roce 2018. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2018 činil 
88 tis. Kč. 
 
Přezkoumání hospodaření MČ Praha-Satalice za rok 2018 se uskutečnilo na základě žádosti 
ze dne 5. 3. 2018 formou dílčích přezkoumání, která proběhla v termínech: 15. 10. – 2. 11. 
2018, 21. 1. − 1. 2. 2019 a 18. 3. − 5. 4. 2019. Ke zjištěným chybám a nedostatkům byl vydán 
Příkaz starostky MČ Praha-Satalice ze dne 21. 5. 2019. 
  
 
Přílohy Závěrečného účtu MČ Praha Satalice za rok 2018:  
Příloha č. 1 Výkazy účetní závěrky MČ Praha Satalice a výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 
12/2018 
Příloha č. 2 Výkazy účetní závěrky příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ za období 12/2018 
a výkazy společnosti Sportareál Praha - Satalice s.r.o. za období 12/2018 
Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Satalice za rok 2018 
Příloha č. 4 Záznam z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2018  
ze dne 26. 2. 2019. 
 
Přílohy jsou připraveny k nahlédnutí na úřadu MČ Praha-Satalice nebo v plném znění na 
elektronické úřední desce městské části www.satalice.cz . 
 
Závěrečný účet bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva dne 18. 6. 2019. 
Připomínky k jeho návrhu mohou občané do této lhůty uplatnit písemně na Úřadu městské 
části Praha-Satalice nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. 
 
 
Vypracovala: Vagnerová 
     
 
        Mgr. Milada Voborská 
             starostka MČ Praha-Satalice 
 

http://www.satalice.cz/

