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 Hospodaření MČ Praha 20 k 31. 12. 2015 
    
Příjmy Městské části Praha 20 k 31. 12. 2015 po konsolidaci jsou ve výši 204.615,71 tis. 
Kč to je 99,47 % RU, celkové výdaje po konsolidaci jsou ve výši 193.765,43 tis. Kč to je 
72,44 % RU. Z toho: běžné výdaje ve výši 139.213,20 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 
54.552,23 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů k 31. 12. 2015 činí 10.850,28 tis. Kč, MČ Praha 
20 hospodařila v roce 2015 s přebytkem.  

Městská část Praha 20 neměla k 31. 12. 2015 žádné přijaté půjčky či splácené zápůjčky 
ani úvěry 

Městská část Praha 20 obdržela v roce 2015 neinvestiční dary ve výši 955,12 tis. Kč, 
investiční dary ve výši 3,00 mil. Kč. 

V roce 2015 MČ Praha 20 vyplatila granty a jiné finanční výpomoci v celkové částce 
2.029,65 tis. Kč, z toho z dotace VHP uhrazeno 1.388,45 tis. Kč. 

Všech 10 příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20 hospodařilo v roce 2015 s 
kladným hospodářským výsledkem. Z rozpočtu zřizovatele bylo poskytnuto na provoz 
příspěvkových organizací formou neinvestičního příspěvku 34.854,80 tis. Kč v rámci 
finančního vypořádání byl příspěvkovými organizacemi vráceno 1.391,24 tis. Kč, to zn. 
vyčerpáno celkem 33.463,56 tis. Kč. 

Účelové neinvestiční příspěvky byly příspěvkovým organizacím poskytnuty ve výši 
3.933,40 tis.Kč, vyčerpáno celkem 3.891,02 tis. Kč, při finančním vypořádání vráceno 
42,38 tis. Kč. 

Investiční účelové příspěvky příspěvkovým organizacím byly poskytnuty ve výši 372,80 
tis. Kč, vyčerpáno 372,80 tis. Kč.  

Z rozpočtu hl. m. Prahy bylo přes zřizovatele v roce 2015 poskytnuto příspěvkovým 
organizacím celkem 2.782,90 tis. Kč, které byly v plné výši vyčerpány. 

Celkové výdaje na sociální fond v roce 2015 činily 2.577,40 tis. Kč to je 82,26 % RU.  

Městská část Praha 20 v roce 2015 financovala část svých investic z obdržených dotací 
v rámci programu čistá energie (plynofikace BD Dobšická), OPPK – 
konkurenceschopnost (projekt ICT), snížení energetické náročnosti budov (DDM, MŠ U 
Rybníčku, MŠ Chodovická, MŠ Ratibořická, ZŠ Ratibořická, DDM, Náchodská 754). 
Městské části se podařilo získat dotace na tyto akce v celkové výši 21.099,99 tis. Kč.  



Část rozpočtovaných investic z roku 2015 nebylo realizováno a byly převedeny do 
rozpočtu roku 2016. Jedná se o investiční výdaje ve výši 21.164,35 tis. Kč. V investiční 
rezervě jsou ke konci roku 2015 finanční prostředky ve výši 16.766,50 tis. Kč. 
Celkové čerpání investičních výdajů za rok 2016 na 48,54 % RU to je 54.552,23 tis. Kč.  
 
Celková zpráva o hospodaření MČ za rok 2015 

 
 

Návrh na usnesení  
Zastupitelstva městské části Praha 20, konaného dne  18. 4. 2016 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 20 
• bere na vědomí zprávu o hospodaření MČ Praha 20 za rok 2015 
 
Předkladatelka: Bc. Helena Martynková - vedoucí OE 
Zpracovala: Bc. Helena Martynková - vedoucí OE 
Dne: 8. 4. 2016 
 


