
 

Návrh závěrečného účtu hospodaření MČ Praha – Královice za rok 2009 
 
 

Zpráva o plnění rozpočtu  a vyúčtování výsledků hospodaření MČ za rok 2009   
a  rozdělení hospodářského výsledku ve zdaňované činnosti za r. 2009 

 
 
Plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření k 31.12.2009 
 
Hlavní činnost  
 

Hospodaření v hlavní činnosti za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši 548.004,66 Kč. MČ neplánovala 
ani neuskutečnila žádné investiční akce, takže nebyly čerpány žádné kapitálové výdaje. 
 
Příjmy  
 

Rozpočet schválený:  2.911.000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3.057.800,00 Kč  
  

Výsledek:  
 

Daňové příjmy …………………………………………… 512.834,00 Kč 
Nedaňové příjmy …………………………………………..  36.066,90 Kč 
Neinvestiční přijaté transfery ……………………………2.572.259,65 Kč 
Příjmy celkem ………………………………….……… 3.121.160,55 Kč  
 
Výdaje 
 

Rozpočet schválený:  2.911.000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3.057.800,00 Kč 
 

Výsledek: 
 

Běžné výdaje celkem ………………….………………. 2.573.155,89 Kč 
________________________________________________________________________ 
 

Saldo příjmů a výdajů  ……………………….………… 548.004,66 Kč  
  
 
 
Zdaňovaná činnost  
  

Hospodaření ve zdaňované činnosti skončilo hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši  
405.502,09 Kč,  po zdanění ziskem  327.700,33 Kč.  
 
Výnosy 
 

Schválený rozpočet: 450.000,00 Kč 
Upravený rozpočet: 450.000,00 Kč 
 
Výsledek: 
  

Tržby z nájmů a prodeje služeb ………………………………  475.188,28 Kč 
Úroky z účtu VHČ ………………………………….…………… 16.493,31 Kč 
Tržby z prodeje DHM …………………………………………… 2.000,00 Kč 
Výnosy celkem ……………………………………………  493.681,59 Kč 
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Náklady 
 

Schválený rozpočet: 130.000,00 Kč 
Upravený rozpočet: 130.000,00 Kč 
 

Výsledek: 
 

Náklady celkem …………………………………………..  88.179,50 Kč  
 

Hosp. výsledek před zdaněním ……….………………….. 405.502,09 Kč 
 

Daň z příjmu ………………………………………………………77.801,76 Kč 
 
Zisk po zdanění ...………………………………………… 327.700,33 Kč 

 
Majetek MČ 
 

Podrobný rozbor včetně příloh je součástí zprávy o inventarizaci majetku a závazků za r. 2009 
 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ……….…… 63.239.844,50 Kč 
Zásoby, pohledávky, finanční majetek, bank. účty …….. 4.626.970,60 Kč 
Majetek MČ celkem ..................................................... 67.866.815,10 Kč 
 

Z toho zůstatky finančních prostředků na bank. účtech: 
Základní běžný účet hlavní činnosti ……………………. 1.886.961,69 Kč 
Účet fondu rezerv a rozvoje ……………………………… 645.933,35 Kč 
Účet zdaňované činnosti ………………………………... 1.842.152,16 Kč 

 
Výsledek projednání návrhu finančního vypořádání 
 

Projednání návrhu finančního vypořádání hospodaření MČ s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2009 
proběhlo s tímto výsledkem: 
Městská část 
-  odvede při finančním vypořádání do státního rozpočtu ..…….. 30.400,00 Kč 
-  obdrží při finančním vypořádání …………………………………….0,00 Kč  

 
Rozdělení hospodářského výsledku ve zdaňované činnosti za r. 2009 
 

Hospodářský výsledek po zdanění (čistý zisk) ve zdaňované  činnosti za r. 2009 ve výši 327.700,33 Kč je 
převeden z účtu 931-00 – hospodářský výsledek na účet 932-10 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta (od 
r. 2010 účet 431-00 a 432-10) a ponechán jako rezerva pro případné posílení rozpočtu během roku 2010. 

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2009 
 

Přezkoumání hospodaření MČ za rok 2009 bylo provedeno odborem finanční kontroly a přezkoumávání 
hospodaření  Magistrátu hl.m. Prahy ve dvou etapách,  první dílčí proběhlo od 23. 11. do 11.12.2009 a 
druhé závěrečné od 8. do 19.3.2010.  Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – 
Královice za rok 2009: byly zjištěny tři méně závažné chyby (nesprávné zaúčtování dlouhodobého 
majetku na účty 019, 025 a 029). Na základě těchto zjištění bude přijato nápravné opatření a tyto drobné 
chyby budou odstraněny. MČ bude pro příště postupovat v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. (od 
roku 2010 vyhláškou č. 410/2009 Sb.). 
 
ZVEŘEJNĚNO: od  02.06.2010 
 do  21.06.2010 


