
Příloha č. 1 k usnesení č. …. z 11. veřejného zasedání zastupitelstva MČ ze dne 23.04.2012 
 

Návrh závěrečného účtu hospodaření MČ Praha – Královice za rok 2011 (souhrn) 
 
 

Zpráva o plnění rozpočtu  a vyúčtování výsledků hospodaření MČ za rok 2011   
a  rozdělení hospodářského výsledku za r. 2011 

 
 
Plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření k 31.12.2011 

 
Hlavní činnost  
 

Hospodaření v hlavní činnosti za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši 171.281,20 Kč. MČ neplánovala 
ani neuskutečnila žádné investiční akce, takže nebyly čerpány žádné kapitálové výdaje. 
 
Příjmy  
 

Rozpočet schválený:  2.860.000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   2.861.700,00 Kč (+ 363.000,00 Kč  pol. 8115 – financování) 
  

Výsledek:  
 

Daňové příjmy ……………………………………………………..  645.738,47 Kč 
Nedaňové příjmy ……………………………………………………  27.960,80 Kč 
Neinvestiční přijaté transfery ……………………………………. 2.264.061,41 Kč 
Fin. vypořádání – vratky nedočerp. transferů (volby 2010)………..  - 72.207,00 Kč 
Příjmy celkem ………………………………….……………….. 2.865.553,68 Kč  
 
Výdaje 
 

Rozpočet schválený:  2.860.000,00 Kč 
Rozpočet upravený:   3.224.700,00 Kč 
 

Výsledek: 
 

Běžné výdaje celkem ………………….…………………………2.694.272,48 Kč 
________________________________________________________________________ 
 

Saldo příjmů a výdajů  ……………………….…………………..  171.281,20 Kč  

  
Zdaňovaná činnost  
  

Hospodaření ve zdaňované činnosti skončilo hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši  
349.016,61 Kč,  po zdanění ziskem  269.544,26 Kč.  
 
Výnosy 
 

Schválený rozpočet: 435.000,00 Kč 
Upravený rozpočet: 592.000,00 Kč 
 
Výsledek: 
  

Tržby z nájmů a prodeje služeb …………………………………………  342.651,00 Kč 
Výnosy z prodeje pozemků ………………………………………………  208.680,00 Kč 
Úroky z účtu VHČ ………………………………….……………………… 13.165,71 Kč 
Předběžné vyčíslení daně z příjmu ………………………………………-79.472,35 Kč 
Výnosy celkem …………………………………………………….. 485.024,36 Kč 

 



- 2 - 
 

Náklady 
 

Schválený rozpočet: 128.000,00 Kč 
Upravený rozpočet: 367.000,00 Kč 
 

Výsledek: 
 

Náklady celkem……….……………………………………………  215.480,10 Kč 
(materiál, energie, služby, mzdové náklady, poř. cena prodaných pozemků, odepsané pohledávky, atd.) 
 

Hosp. výsledek před zdaněním ……….……………………………  349.016,61 Kč 
 

Zisk po zdanění ...………………………………………………….. 269.544,26 Kč 
 
Majetek MČ 
 

Podrobný rozbor včetně příloh je součástí zprávy o inventarizaci majetku a závazků za r. 2011 
 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ……….…………….. 61.239.997,10 Kč 
Zásoby, pohledávky, finanční majetek, bank. účty ……………… 5.910.573,40 Kč 
Majetek MČ celkem ................................................................... 67.150.570,50 Kč 
 

Z toho zůstatky finančních prostředků na bank. účtech: 
Základní běžný účet hlavní činnosti …………………………….. 2.744.697,02 Kč 
Účet fondu rezerv a rozvoje ……………………………………….. 648.811,36 Kč 
Účet zdaňované činnosti ………………………………................. 2.508.702,42 Kč 
 
Výsledek projednání návrhu finančního vypořádání 
 

Projednání návrhu finančního vypořádání hospodaření MČ s rozpočtem hl.m. Prahy za rok 2011 
proběhlo s tímto výsledkem: 
MČ -  odvede při finančním vypořádání celkem …………………..…… 0,00 Kč 
 -  obdrží při finančním vypořádání ………………………………… 0,00 Kč  
 
Rozdělení hospodářského výsledku  za r. 2011 
 

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za r. 2011 ve výši 84.183,05 Kč bude převeden z účtu HČ 
431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta a 
ponechán jako rezerva pro případné posílení rozpočtu během roku 2012. 
Hospodářský výsledek po zdanění (čistý zisk) ve zdaňované  činnosti za r. 2011 ve výši 269.544,26 Kč  
bude  převeden z účtu VHČ 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený 
zisk, neuhrazená ztráta a ponechán jako rezerva pro případné posílení rozpočtu během roku 2012. 
 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ za rok 2011 
 

Přezkoumání hospodaření MČ za rok 2011 bylo provedeno odborem finanční kontroly a přezkoumávání 
hospodaření  Magistrátu hl.m. Prahy ve dvou etapách,  první dílčí proběhlo od 31. 10. do 18.11.2011 a 
druhé závěrečné od 20.2. do 2.3.2012.  Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – 
Královice za rok 2011: byly zjištěny tři méně závažné chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. (čtyři kusy drobného 
dlouhodobého hmotného majetku /DDHM/, který byl vykazován v operativní evidenci, měl být správně 
zaúčtován na účtu 028, a to v souladu s vnitřní směrnicí MČ, kterou byla snížena na účtu 028 dolní 
hranice pořizovací ceny majetku na 300,- Kč; několik kusů DDHM v hodnotě nižší než 300,- Kč vedený 
na účtu 028 měl být správně  zaúčtován na podrozvahovém účtu 902; dvě odepsané pohledávky 
nesprávně účtované na účtu 903 měly být správně účtovány na účtu 911). Na základě těchto zjištění bude 
přijato nápravné opatření a tyto drobné chyby budou odstraněny.  
 
ZVEŘEJNĚNO:  od  03.04.2012    do  23.04.2012 


