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Závěrečný účet za rok 2021 

 
 

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 HMP) byl schválen na zasedání Zastupitelstva Městské 

části Praha-Satalice dne 21.6.2022 usnesením č. 11/25/2022 

 

 

 

    Hlavní činnost za rok 2021 
 

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ: 

 

Základní běžný účet ÚSC  k 31. 12.          51.671.067,75 Kč 

Běžné účty fondů ÚSC  k 31. 12.           9.761,89 Kč 

Jiné běžné účty k 31. 12.                  1.211.852 Kč   

 

Rozpočet a rozpočtová opatření: 

 

Rozpočet na rok 2021 byl schválen na zasedání Zastupitelstva MČ dne 21.12.2020 usnesením 

č. 11/15/2020 takto: 

 

1. objem příjmů a výdajů ve výši 20.247.300 Kč 

2. převod finančních prostředků na účet sociálního fondu ve výši 344.160 Kč 

 

 

V roce 2021 bylo provedeno 11 rozpočtových opatření.  

Rozpočtové opatření č. 1,2,4,6,8 a 11 provedla na základě pověření schváleného dne 

23.4.2019 usnesením č. 8/5/2019 starostka městské části Praha-Satalice. 

Rozpočtové opatření č.  3,5,7,9 a 10 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice.   

 

Rozpočtové opatření č. 11 upravilo rozpočet pro hospodaření městské části takto: 

Příjmy:  53.766.600 Kč 

Výdaje:             80.982.600 Kč 

Schodek:             27.216.000 Kč 

 

 

Schodek rozpočtu vznikl zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 

a z roku 2020 do rozpočtu roku 2021.  

mailto:urad@mcsatalice.cz
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Šlo o nevyčerpané prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 451.800 Kč, zapojení 

finanční rezervy z minulých let ve výši 2.100.000 Kč a o tyto doplatky/příděly vyplývající 

z uzavření hospodaření městské části za rok 2020: 

 

 

 

1. Rekonstrukce kulturní památky myslivna (ORG 81270) - k dočerpání 12 382 800 Kč 

2. Dovybavení JSDH Satalice (ORG 81285) – k dočerpání                     7 949 800 Kč 

3. Skatepark Satalice ORG (ORG 81488) - k dočerpání    2 231 200 Kč       

4.   Satalice-příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu  

- k dočerpání                                                                                            2 040 700 Kč 

5. Dotace pro JSDH v souvislosti se zamezením šíření koronaviru – vratka 32 200 Kč 

6. Volby do 1/3 Senátu PČR – vratka        27 500 Kč 

 

          

 

Příjmy a výdaje v roce 2021 v Kč (plnění rozpočtu za rok 2021 – příloha č. 1 výkaz FIN) 
 

 

     Rozpočet  po změnách (Kč)  Skutečnost (Kč) 

Příjmy před konsolidací  54 454 000    55 988 320,46 

Příjmy po konsolidaci  53 765 600    55 713 320,46 

 

Výdaje před konsolidací  81 670 000    45 746 557,81 

Výdaje po konsolidaci  80 981 600    45 471 557,81 

 

Financování po konsolidaci:   27 216 000             -10 241 762,65 

 

Hospodaření MČ za rok 2021 skončilo přebytkem ve výši 10 241,7  tis. Kč.  

Ke zlepšení hospodaření došlo vlivem nízkého čerpání kapitálových výdajů, velmi nízké 

čerpání vykazují investiční dotace na tyto akce: 

1. IX. etapa Severovýchodní cyklomagistrály (A44)  

2. Majetkoprávní vypořádání při přípravě komunikací IX. etapa Severovýchodní 

cyklomagistrály (A44) 

V rámci finančního vypořádání za rok 2021 bude městská část žádat ponechání 

nevyčerpaných investičních dotací k dočerpání do roku 2022. 

 

Rekapitulace příjmů (druhové třídění) 

– v roce 2021celkové příjmy činily 55 988 320,46 Kč 

 

Třída 1 – daňové příjmy      4.684.658,56 Kč 

Třída 2 – nedaňové příjmy         247 639,21 Kč 

Třída 4 – přijaté transfery    51 056 022,69 Kč 

 

Třída 1 – Daňové příjmy tvoří místní (poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za 

užívání veřejného prostranství) a správní poplatky (vidimace, legalizace, přihlášení 

k trvalému pobytu, pokuty uložené v přestupkovém řízení) v celkové výši 188 529,25 Kč  

a daň z nemovitých věcí ve výši 4 496 129,31 Kč. 
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Třída 2 – Nedaňové příjmy jsou tvořeny přijatými pojistnými náhradami (pojistná událost 

oprava pergoly u ZŠ, zatečení do budovy MŠ, finanční prostředky za přítomnost JSDH 

u dopravní nehody), přijatým neinvestičním darem na provoz komunitního centra, příjmy 

z provozu knihovny a komunitního centra a příjmy z úroků.  

 

Třída 4 – Přijaté transfery jsou nejvyšší položkou na straně příjmů. 

Tato položka je tvořena přijatou dotací od obce Radonice na žáky docházející do ZŠ 

v Satalicích (675 237,50 Kč), dotačním vztahem ze státního rozpočtu ve výši 81 300 Kč, 

a dotačním vztahem z HMP v celkové výši 15 889 000 Kč.  

Ze státního rozpočtu městská část obdržela neinvestiční dotace na volby do PSP ČR ve výši 

51 000 Kč a dotaci z MŠMT určenou na podporu škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování-Šablony pro ZŠ Satalice II ve výši 847 000 Kč. 

Dále je třída 4 tvořena investičními dotacemi z HMP ve výši 28 855 800 Kč (Rekonstrukce 

domu pro seniory, Dovybavení JSDH Satalice, Realizace studny na pozemku zahrádek, 

Majetkoprávní vypořádání IX. etapy Severovýchodní cyklomagistrály) a účelovými 

neinvestičními dotacemi od HMP v celkové výši 576 000 Kč (dotace pro knihovnu, pro 

jednotku SDH, dotace na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti a dotace na akci Výsadba 

aleje Satalice-Kbely). Dotace určené pro příspěvkové organizace činily 948 600 Kč. 

Součástí třídy 4 jsou i převody z rozpočtových účtů hlavní činnosti ve výši 275 000 Kč, 

převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 2 216 800 Kč, vrácená daň z příjmu 

za rok 2020 ve výši 137 325,19 Kč a finanční prostředky z výherních hracích přístrojů ve výši 

503 000 Kč.  

 

Rekapitulace výdajů (druhové třídění) 

– v roce 2021 celkové výdaje činily 45 746 557,81 Kč 

 

Třída 5 - Běžné výdaje        20 124 395,74 Kč 

Nejvyšší položkou na straně běžných výdajů jsou neinvestiční transfery příspěvkovým 

a podobným organizacím v celkové výši 6 959 460 Kč a také výdaje na platy včetně odvodů 

ve výši 6 919 722 Kč. 

Výdaje na neinvestiční nákupy (nákup materiálu, služeb, výdaje na opravy a udržování, 

pohonné hmoty) se realizovaly v celkové výši 5.632 102,84 Kč,  

neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím činily 

134 289 Kč a neinvestiční transfery obyvatelstvu činily 129 670 Kč. 

Běžné výdaje zahrnují i čerpání provozních z MHMP a SR. 

 

 

Třída 6 - Kapitálové výdaje      25 622 162,07 Kč 

Z přijatých investičních dotací z minulých let byl dokončen Skatepark a rekonstrukce domu 

v ul. K Cihelně č.p.59 včetně rekonstrukce služebny městské policie. 

U akce Příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu proběhla úhrada 

geodetického zaměření, ověřovací studie, projektové dokumentace, inženýrská činnost a byl 

zrealizován dílčí úsek cyklostezky.   

Byla zahájena rekonstrukce kulturní památky č.p.18 (Myslivna), v průběhu roku byly hrazeny 

technické a autorské dozory a faktury za vlastní dílo. 

Termín dokončení těchto dvou akcí je stanoven na rok 2022, městská část bude žádat 

o povolení k dočerpání v roce 2022.  

Dále byla dovybavena jednotka SDH, jednotka si pořídila vůz CAS 30/9000/540 S2VH na 

podvozku Scania, navazovačku hadic a osvětlovací balón včetně stativu.  
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Kapitálové výdaje zahrnují i čerpání investičních dotací přijatých do rozpočtu v roce 2021 na 

akce Rekonstrukce domu pro seniory, Realizace studny na pozemku zahrádek a 

Majetkoprávní vypořádání IX. etapy Severovýchodní cyklomagistrály. Tyto akce nebyly 

dokončeny, městská část bude žádat o povolení dočerpání dotací v roce 2022. 

Z rozpočtu městské části byl zakoupen nový zametací kartáč Limpar, pořízen nový prvek na 

dětské hřiště a vybudováno nové odběrné místo NN v lokalitě pronajímaných zahrádek v ul. 

K Radonicům, parc. č. 930. 

 

Rekapitulace výdajů (třídění podle kapitol) 

 

02-Městská infrastruktura  

Byly uhrazeny prořezy stromů, kontroly a revize dětských hřišť a pravidelná deratizace, byly 

pořízeny náhradní díly k zametacímu stroji a proběhla oprava techniky a její pravidelný servis 

po sezóně.  

Průběžně probíhal odvoz velkoobjemových kontejnerů sloužících komunálním pracovníkům 

MČ Praha-Satalice. 

Rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 30.6.2021 byla do rozpočtu zatříděna neinvestiční dotace 

na akci Výsadba aleje Satalice–Kbely ve výši 350 000 Kč, akce byla dokončena, nevyčerpaná 

část dotace ve výši 80 Kč bude vrácena na účet HMP. 

Od roku 2018 probíhá úhrada nájemného a pojistného z leasingové smlouvy na novou 

Multicar. Poslední splátka je splatná 2. 6. 2023 a městská část odkoupí multicar za zbytkovou 

hodnotu 1 210,- Kč. 

Rozpočtovým opatřením č. 7 byla zařazena investiční dotace na akci Realizace studny na 

pozemku zahrádky (ORG 81666). K 31.12. byla z dotace uhrazena elektropřípojka 

k plánované studni a projekt v celkové výši 50 242 Kč. MČ bude žádat o ponechání 

nevyčerpané dotace ve výši 399.758 Kč do roku 2022. 

Byla zaslána dotace Mysliveckému sdružení Vinoř-Satalice ve výši 10 tis. Kč. 

 

03-Doprava  

Proběhly plánované opravy silnic, proběhla úhrada závory a dopravního značení. 

Bylo uhrazeno nájemné na rok 2021 za pozemek v ulici Za Novákovou zahradou, na kterém 

MČ vybudovalo část cyklotrasy, ale pozemek je ve vlastnictví Správy železniční a dopravní 

cesty. 

Rozpočtovým opatřením č.2 byla do rezervy rozpočtu na položku 6121 zatříděna ponechaná 

investiční dotace na akci Satalice – příprava nových komunikací pro bezmotorovou dopravu 

z roku 2019).  

Rozpočtovým opatřením č. 8 ze dne 30.9. byla do rozpočtu zařazena investiční dotace na 

projekt IX. etapa Severovýchodní cyklomagistrály (A44) na majetkové vypořádání.  

 

04-Školství, mládež a sport  

Rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 13.4. byla výše neinvestičního příspěvku pro základní 

školu snížena o 563,1 tis Kč z důvodu úspory finančních prostředků v roce 2020, kdy byly 

školy z velké části uzavřeny z důvodu pandemie.  

Z výplaty pojistné události byla v průběhu prázdnin dokončena oprava stříšky nad družinou 

a také bylo uhrazeno vyčištění hřiště pro družinu. 

Rozpočtovým opatřením č. 10 ze dne 13.12. byla do rozpočtu přijata dotace ze státního 

rozpočtu z MŠMT ve výši 847 000 Kč určená na podporu školy formou zjednodušeného 

vykazování (podpora projektů zaměřených na osobnostně profesní rozvoj pedagogů 
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a zvyšování kvality vzdělávání formou sdílení zkušeností a spolupráce s odborníky, profesní 

posílení o psychology, asistenty…). Finanční prostředky byly zaslány na účet školy. 

V průběhu prázdnin proběhla oprava v kotelně mateřské školy a rozpočtovým opatřením č. 10 

ze dne 13.12. byl mateřské škole navýšen neinvestiční příspěvek o 100 000 Kč.  

Rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 30.6. byla rezerva rozpočtu zvýšena o dotaci pro posílení 

mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve 

stravování v celkové výši 948,6 tis. Kč. Finanční prostředky byly dne 23.6.2021 zaslány na 

účty příspěvkových organizací. 

Z rozpočtových prostředků určených na provoz komunitního centra probíhaly pravidelné 

platby za připojení k internetu a pronájem modemu, proběhlo vyúčtování spotřeby energií. 

Vzhledem k rozvolňování epidemiologických opatření postupně zahájilo Komunitní centrum 

provoz, začaly probíhat kurzy a kulturní akce. Do výdajů Komunitního centra byl dne 

rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 13. 4. finanční dar v celkové výši 50 000 Kč, byl použit 

na platy zaměstnanců KC.  

Na základě rozpočtového opatření č. 10 ze dne 13.12. byla poskytnuta neinvestiční dotace ve 

výši 82 580 Kč společnosti Sportareál Praha-Satalice na vnitřní úpravy. 

 

05-Zdravotnictví a sociální oblast  

Byly poskytnuty dotace společnosti Linka bezpečí, z.s. ve výši 3 500 Kč a společnosti TOM 

TALENT & NEXTYLE, z.s. na provoz klubu Barevná loďka ve výši 11 209 Kč. 

Rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 26.2. byla do rozpočtu zatříděna investiční dotace ve výši 

8 000 tis Kč na akci Rekonstrukce domu pro seniory.  

 

06-kultura, sport a cestovní ruch  

V knihovně probíhaly pravidelné platby za internetové připojení, pronájem modemu a úhrada 

měsíčních IT služeb, proběhlo vyúčtování spotřeby energií, nákup nových knížek a drobného 

materiálu. Rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 26.2. byla do rozpočtové rezervy zatříděna 

neinvestiční dotace na nákup knih ve výši 7,2 tis. Kč. 

Vzhledem k rozvolňování epidemiologických opatření začala městská část pořádat kulturní 

a společenské akce. Proběhl GRAND OPENING SATALICE SKATE PLAZA, akce otevřela 

nový skatepark, na který přispěl finančními prostředky MHMP. Den dětí byl oslaven 

putovním kinem, koncem prázdnin proběhlo rozloučení s prázdninami, klubu důchodců 

uspořádal výlet a proběhla akce T-Mobile olympijský běh.  

Vzhledem k postupnému rozvolňování epidemiologických opatření mohlo proběhnout vítání 

občánků a oslava jubilantů. 

 

07-Bezpečnost  

Ze schváleného rozpočtu byly uhrazeny plánované nákupy drobného hmotného majetku, 

ochranných pomůcek a povinné revize hasičské techniky. 

Rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 26.3. byla do rozpočtu zařazena ponechaná nevyčerpaná 

dotace z roku 2020 ve výši 32 200 Kč pro JSDH určená na výdaje v souvislosti se zamezením 

šíření koronaviru. Z dotace byl uhrazen nákup roušek, respirátorů. 

Tímto rozpočtovým opatřením byla do rozpočtu zatříděna ponechaná nevyčerpaná investiční 

dotace z roku 2020 ve výši 7 949 800 tis Kč, určená na pořízení nové CAS.  Dne 15.10. byl 

nový vůz zařazen do majetku a nevyčerpaná část dotace ve výši 13 455,50 Kč bude vrácena 

v rámci finančního vypořádání na účet HMP. 

Rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 15.6. byla do rozpočtu zatříděna neinvestiční dotace na 

provoz JSDH ve výši 175 000 Kč, určená na provoz jednotky a opravu techniky. 
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Rozpočtovým opatřením č. 7 ze dne 7.9. byla do výdajů zatříděná investiční dotace ve výši  

124 000 Kč, na nákup navíječe hadic a osvětlovacího balonu pro JSDH. 

 

08-Hospodářství  

Ze schváleného rozpočtu proběhla realizace nového odběrného místa el. en. na pozemku parc. 

č. 930 a den 1.7.2021 ve výši 255 838,84 Kč bylo nové odběrné místo zařazeno do majetku. 

Rozpočtovým opatřením č.2 ze dne 26.3. byla do rozpočtu zatříděn ponechané investiční 

dotace z roku 2020 ve výši 12 382 800 Kč určená na akci Rekonstrukce kulturní památky 

myslivna. Dokončení rekonstrukce je plánováno v roce 2022. 

Byla dokončena rekonstrukce budovy č. p. 59 v ulici K Cihelně, ze získaného grantu proběhla 

rekonstrukce služebny městské policie, která se nachází v prostoru budovy č.p. 59. Dne 7.2. 

byly obě rekonstrukce zařazeny do majetku v celkové hodnotě 16 977 218,01 Kč. 

Rozpočtovým opatřením č. 10 ze dne 13.12. byl schválen finanční příspěvek pro rodiny 

zasažené výbuchem v Koryčanech. 

 

09-Vnitřní správa  

Schválený rozpočet ve výši 6 328 300 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, nákup tonerů, 

kancelářských potřeb a pohonných hmot. Bylo uhrazeno nájemné za knihobudku umístěnou 

na nádraží, proběhla oprava pomocných skladů patřících k úřadu, oprava vozu a úhrada 

členského příspěvku Sdružení místních samospráv 

Rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 15.6. byla do rozpočtu zařazena dotace ve výši 43 800 Kč 

na přípravu na zkoušky odborné a zvláštní způsobilosti. Zkoušky byly úspěšně složeny.  

Rozpočtovým opatřením č. 8 ze dne 30.9. byla do rozpočtu zařazena dotace ze státního 

rozpočtu na volby do PS. Volby proběhly, nevyčerpaná část dotace bude vrácena v rámci 

finančního vypořádání na účet HMP. 

 

 

Majetek – Inventarizace 

Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2021 na základě Plánu inventur  

ze dne 26. 11. 2021. Bilance hodnoty majetku na jednotlivých účtech vypadala takto: 

 

     Účet  Pořízení/vyřazení částka (Kč)   

Drobný nehmotný majetek  018  pořízení/vyřazení  -48 090,-Kč 

(pořízení MC Office 2019 pro nový počítač-úřad, vyřazení licence SW Clavius - knihovna) 

 

 

 

Hmotný investiční majetek  022  pořízení/vyřazení +9 950 629,70 Kč 

(vyřazení SAS-pračka, sušička  a kopírovací stroj, vyřazení JSDH-radiostanice, zařazení 

SDH- CAS, navíječ hadic, osvětlovací balón, zařazení nového zametacího kartáče na údržbu 

městské části) 

 

Drobný hmotný majetek  028  pořízení/vyřazení -386 215,22 Kč 

(vyřazení SAS- křesla, hliníkové stoly, skříně, vitríny, konferenční stolky, rolety, vyřazení 

SDH – pager, 6 ks přileb, zásahové oděvy Fireman 3 ks, zásahová obuv Fireman, ohřívač 
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vody, hledací světlomet, vyřazení sekačky a malotrakotru Tera na údržbu zeleně-prodej, 

vyřazení jízdních kol – prodej, zařazení nového PC pro úřad, zařazení 2 ks kamer do aut pro 

SDH, zařazení zásahové obuvi pro SDH, zařazení tiskárny pro SDH, zařazení párty stanu pro 

komunitní centrum) 

 

Stavby     021  zařazení            +42 282 179,28 Kč 

(bezúplatné převzetí komunikace Dřevařská, Stratovská a Pod Poštou, bezúplatné převzetí 

chodníků a vjezdů ul. K Radonicům, bezúplatné převzetí osvětlení kaple sv. Anny, bezúplatné 

převzetí 2 přístřešků MHD, zařazení skateparku, nového rozvodu NN v ul. K Radonicům 

parc.č. 930 a rekonstrukce č.p. 59 v ul. K Cihelně) 

 

Pozemky    031  zařazení/vyřazení        -65 178,44 Kč 

(vyřazení směnnou parc.č. 136/10, zařazení směnnou parc.č. 135/1, bezúplatné předání 

pozemků MHMP  -  parc. č. 72/6,72/7 a 87/1, bezúplatné převzetí pozemků od HMP  

986/4,986/5,986/6,986/7,986/9,986/10,986/11,986/12 a 986/13) 

 

 

 

Dotace z prostředků hl. m. Prahy a ze státního rozpočtu 

Dotace byly řádně vypořádány ve finančním vypořádání za rok 2021.  

 

 

 

účel dotace – název akce Usnesení  poskytnuto 

 

ZHMP(Rady) č./ ze 

dne  dle usnesení v Kč 

 

Místní lidová knihovna 24/41 ze dne 18.2. 7 200 

Zkoušky odborné způsobilosti 27/3 ze dne 27.5. 43 800 

Provoz JSDH 27/34  ze dne 27.5. 175 000 

Výsadba aleje Satalice-Kbely 28/28 ze dne 17.6. 350 000 

Realizace studny na pozemku zahrádek 28/28 ze dne  17.6. 450 000 

Posílení mzdových prostředků MŠ, ZŠ 28/82 ze dne 17.6. 948 600 

Dovybavení JSDH 28/30 ze dne 17.6. 124 000 

Rekonstrukce domu pro seniory 24/19  ze dne 18.2. 8 000 000  

Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení 28/46 ze dne 17.6. 152 000 

Volby do PSP ČR 2307 ze dne 20.9. 51 000 

Výherní hrací přístroje a jiná technická zařízení 32/82 ze dne 16.12. 351 000 

IX. etapa Severovýchodní cyklomagistrály (A44) 

- majetkové vypořádání 29/31 ze dne 9.9. 20 281 800 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování-Šablony pro MŠ,ZŠ III 3057 ze dne 6.12. 847 000 
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Transfery z rozpočtu MČ Praha-Satalice 

Dotace byly řádně vyúčtovány k 30. 11. 2021 

 

 

 

 

 

Sociální fond  

 

Usnesením č. 11/15/2020 ze dne 21.12.2020 schválilo Zastupitelstvo MČ převod finančních 

prostředků na účet sociálního fondu pro rok 2021 ve výši 344.160 Kč. 

 

Zůstatky finančních prostředků: 

Běžný účet sociálního fondu k 1. 1.   28 076,89 Kč 

Běžný účet sociálního fondu k 31. 12.  9 761,89 Kč 

  

Hospodaření s finančními prostředky fondu se řídí směrnicí „Zásady hospodaření s prostředky 

sociálního fondu“. Sociální fond je určen pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru 

založeném pracovní smlouvou či jmenováním, pro účely využívání výhod sociálního fondu se 

za zaměstnance považují i uvolnění zastupitelé (dále jen zaměstnanci). 

 

Použití fondu činilo 293 315 Kč. 

Struktura použití fondu dle zásad: 

 

Stravné       163 345 Kč 

Příspěvek na penzijní připojištění      86 370 Kč 

Příspěvek na dovolenou na zotavenou a dárkové karty   43 600 Kč 

 

 

 

 

 

Příjemce transferu, účel  poskytnuto 

  v Kč 

TOM TALENT&NEXTYLE, z.s. klub Barevná 

loďka  11 209 

Linka bezpečí, z.s. – podpora krizové telefonické 

služby  3 500 

Myslivecké sdružení Satalice-Vinoř, podpora 

činnosti   10 000 

Sportareál Praha-Satalice s.r.o. – podpora provozu  82 580 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, materiál 

na DOD  15 000 

Finanční dar – příspěvek pro rodiny zasažené 

výbuchem v Koryčanech  5 000 
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Hospodářská činnost MČ za rok 2021 
 

Zůstatky finančních prostředků na účtech MČ a v pokladně: 

 

Běžné účty peněžních fondů k 31. 12.   7 392 744,28 Kč 

Termínované vklady k 31. 12.    26 178 634,49 Kč   

Pokladna       7 542 Kč 

 

Náklady v Kč 

 

501xxxx spotřeba materiálu    13 365,06 

502xxxx spotřeba energie    122 841,78 

511xxxx opravy      130 675,00 

518xxxx ostatní služby     76 501,16 

521xxxx mzdové náklady    1 160 666,00 

524xxxx sociální náklady    392 303,00 

551xxxx odpisy dl. majetku    1 815 185,00 

553xxxx prodaný dlouhodobý hmotný majetek 12 019,72 

554xxxx prodané pozemky    488,57 

549xxxx  ostatní náklady z činnosti   176,12 

náklady celkem      3 724 221,41 Kč 

 

Výnosy v Kč 

 

602xxxx tržby z prodeje služeb    62 189,59 

603xxxx výnosy z pronájmu    3 721 959,74 

646xxxx výnosy z prodeje dl.hm. majetku  32 497,00 

647xxxx výnosy z prodeje pozemků   248 976,00 

649xxxx ostatní výnosy z činnosti   -302 362,02 

662xxxx úroky      32 015,29          

výnosy celkem      3 795 275,60 

 

Hospodářský výsledek za rok 2021 před zdaněním: 71 054,19 

 

 

Na straně nákladů byly nejvyšší položkou odpisy, které zahrnují odpisy z pronajímaných 

budov. Na straně výnosů jsou nejvyšší položkou výnosy z pronájmů bytových a nebytových 

prostor a z pronájmu pozemků. Tržby zahrnují výnosy z placené inzerce ve zpravodaji 

a z kopírovacích služeb. 

Z hospodářské činnosti byla v roce 2021, stejně jako v předešlých letech, uhrazena platba do 

fondu oprav v celkové výši 38 784 Kč za dvě bytové jednotky v č.p. 331, ul. K Nádraží.  Dále 

byl uhrazen podíl na opravě v kotelně č.p.385 ul. U Obory (část budovy mateřské školy je 

pronajímána) a oprava elektrorozvodů v bytě č.p. 331 ul. K Nádraží. 

Z důvodu nadbytečnosti bylo prodáno 11 ks kol.  Jde o jízdní kola CITY SHIMANO 7 Blue, 

které byly do majetku zařazeny v roce 2013 na základě darovací smlouvy se společností 

Vemex s.r.o. Z důvodu nadbytečnosti byl také prodán malotraktor Vari Tera.  Výnos 

z prodeje pozemků zahrnuje doplatek ze směnné smlouvy – směna pozemku parc.č. 136/10 za 

pozemek parc.č. 135/1. 
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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 2021 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 4 063 900 Kč. 

Hospodaření ZŠ za rok 2021 skončilo přebytkem ve výši 175 089,59 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 2021 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.100.000 Kč.  

Hospodaření MŠ za rok 2021 skončilo bez zisku/ztráty. 

 

 

Přezkoumání hospodaření MČ Praha-Satalice za rok 2021 se uskutečnilo na základě žádosti 

formou dílčích přezkoumání, která proběhla v termínech: 22.11. – 26. 11. 2021 a 07.03. – 

17.3. 2022.  

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v závěru konstatuje, že nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření, které 

již byly napraveny v průběhu přezkoumání hospodaření. 

 

 

Přílohy Závěrečného účtu MČ Praha Satalice za rok 2021:  

Příloha č. 1 Výkazy účetní závěrky MČ Praha Satalice a výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 

12/2021 

Příloha č. 2 Výkazy účetní závěrky příspěvkových organizací – MŠ, ZŠ za období 12/2021 

Příloha č. 3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha Satalice za rok 2021 

Příloha č. 4 Zápis z jednání o finančním vypořádání za rok 2021 ze dne 23.3.2022. 

 

Přílohy jsou připraveny k nahlédnutí na úřadu MČ Praha-Satalice nebo v plném znění na 

elektronické úřední desce městské části www.satalice.cz . 

 

 
V Praze dne 31.5.2022 

Vypracovala: Vagnerová 
 

 

 

 

     

 

        Mgr. Milada Voborská 

             starostka MČ Praha-Satalice 

 

http://www.satalice.cz/

