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Příloha č.1 
 

 Důvodová zpráva 
 

ZMČ Praha 13 je předkládán závěrečný účet ve formě přehledu o ročním hospodaření za rok 
2021, který byl zpracován na základě čerpání výdajů, plnění příjmů a podle účetních výkazů a 
sestav. 
 
Materiál je zpracován do pěti ucelených částí. 
 
První část shrnuje celkový dosažený výsledek hospodaření podle jednotlivých kapitol a tříd 
včetně podrobných tabulek. Zde jsou rozepsány jednotlivé druhy příjmů a výdajů. Tato část 
podává úplnou informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů rozpočtu jednotlivých odborů a 
obsahuje i komentáře k těmto výdajům.  
Druhá část podává přehled o zdaňované činnosti. 
Třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací. 
Obsahem čtvrté a páté části je Zpráva auditora a Roční účetní závěrka.  
 
Hospodaření hlavní činnosti MČ Praha 13 skončilo v roce 2021 přebytkem ve výši           
7 983 260 Kč.  
MČ hospodařila až do poloviny března 2021 dle rozpočtového provizoria. Můžeme 
konstatovat, že značný vliv na rozpočet měla i mimořádná opatření v souvislosti s šířením 
nového typu koronaviru.  
 
Příjmy na rok 2021 byly schváleny ve výši 442 515 200 Kč. V průběhu roku byly příjmy 
upraveny na 574 526 300 Kč. Skutečnost dosáhla výše 488 303 810 Kč (tj. 84,99%) 
upraveného rozpočtu.  
 
Výdaje na rok 2021 byly schváleny ve výši 442 515 200 Kč. V průběhu roku byly výdaje 
upraveny na částku 657 230 300 Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 480 320 550 Kč (tj. 
73,08% upraveného rozpočtu).  
Celkově bylo čerpání ovlivněno mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením nového typu 
koronaviru. Tato skutečnost měla také  vliv na nízké čerpání  v oblasti investičních výdajů, 
zejména na nedočerpání dotačních prostředků z HMP. V rámci finančního vypořádání za rok 
2021 jsme požádali o ponechání těchto nevyčerpaných prostředků do roku 2022. Naší žádosti 
bylo vyhověno. 
 
V roce 2021 byly také do rozpočtu průběžně zapojovány prostřednictvím třídy 8 - financování 
prostředky z let minulých v částce 82 704 000 Kč, tj. prostředky z ponechaných transferů z 
roku 2020, z Fondu rezerv a rozvoje, Sociálního fondu a z nevyčerpaných dotačních zdrojů 
z obdrženého podílu na výnosu daně z technických her. 

 
Zůstatek na účtu Fondu rezerv a rozvoje k 1.1.2021 byl 10 786 539,66 Kč. Fond byl navýšen 
o přijaté dary v celkové výši 580 000 Kč (z toho: Zahradní architektura Kurz s.r.o. ve výši 
40 000 Kč, Nadace Komerční banky, a.s. ve výši 440 000 Kč a Česká spořitelna,  a.s. ve výši 
100 000 Kč), o převod finančních prostředků z HČ ve výši 30 000 Kč a v závěru roku 2021 o 
převody finančních prostředků na čerpání výdajů v roce 2022 (z odboru školství ve výši         
2 210 000 Kč a z odboru kanceláře starosty ve výši 905 000 Kč). Rovněž byl fond navýšen o 
připsané úroky ve výši 5 174,78 Kč. Skutečné čerpání včetně bankovních poplatků z tohoto 
Fondu bylo ve výši 5 152 276,62 Kč. Čerpáno bylo např. na projektovou dokumentaci na akci 
Parkoviště Bellušova – Mukařovského, na modernizaci osvětlení MŠ Ovčí Hájek 2177 a na 
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opravu střešního pláště MŠ Chlupova 1798. Konečný zůstatek Fondu rezerv a rozvoje 
k 31.12.2021 činil 9 364 437,82 Kč. 
Čerpání Sociálního fondu zaměstnavatele probíhalo dle stanovených zásad. Zůstatek 
Sociálního fondu k 1.1.2021 čínil 2 123 824,77 Kč. Pro rok 2021 byl odsouhlasen rozpočet 
tohoto fondu ve výši 3 786 800 Kč. V průběhu roku bylo celkově vyčerpáno 3 625 131 Kč, a 
to především za příspěvky na stravné, finanční dary k životnímu jubileu, příspěvky na dětskou 
rekreaci, penzijní připojištění, dárkové poukázky pro zaměstnance úřadu a uvolněné členy 
zastupitelstva. Zůstatek  na účtu Sociálního fondu k 31.12.2021 byl 2 285 493,77 Kč. 
 
Zůstatek Fondu občanských obřadů k 1.1.2021 činil 31 300 Kč a byl určen na úpravu 
zevnějšku pracovníků úřadu a členů zastupitelstva. Pro rok 2021 byl schválen rozpočet tohoto 
fondu ve výši 60 000 Kč. Z nedaňových příjmů byl rozpočet v průběhu roku posílem o 24 000 
Kč. Čerpání fondu během roku bylo realizováno v částce 72 100 Kč. Zůstatek na účtu fondu 
občanských obřadů k 31.12.2021 byl 43 200 Kč. 
 
 

I. Příjmy a výdaje rozpočtu 
 
Příjmy   
Příjmová stránka rozpočtu byla naplňována daňovými příjmy (třída 1), nedaňovými příjmy 
(třída 2) a transfery (třída 4).   
Celkové příjmy (třída 1 - 4) byly schváleny v částce 442 515 200 Kč. V průběhu roku 
byly příjmy navýšeny na částku 574 526 300 Kč a skutečné plnění dosáhlo výše     
488 303 810 Kč, tj. plnění na 84,99% upraveného rozpočtu. 
V roce 2021, stejně jako v letech minulých, představovaly transfery nejvýznamnější zdroj 
příjmů MČ. Jejich podíl na celkových příjmech byl 85,42%. Důležitost a význam této 
skutečnosti je nesporný a je zřejmé, že rozvoj MČ, chod úřadu a činnosti jím vykonávané jsou 
v podstatě plně závislé na dotačních zdrojích. Z uvedeného důvodu tedy nelze podceňovat 
jakékoliv dopady v propadech výše popsaných příjmů.  
 
V roce 2021 jsme přijali transfery v částce 417 092 870 Kč. Jednalo se o transfery ze 
státního rozpočtu ve výši 79 947 530 Kč, transfery od hl.m.Prahy  ve  výši 336 473 070 Kč    
a celkové převody ze zdaňované činnosti ve výši  672 270 Kč.   
Lze konstatovat, že v průběhu celého roku byly naplánované transfery ze státního rozpočtu a 
od obce (HMP) naplňovány plynule. Účelové transfery byly do rozpočtu zapojovány na 
základě pokynu MHMP. 
Součástí transferů jsou i převody ze zdaňované činnosti. Vzhledem k příznivému vývoji 
příjmů nebylo nutné převody na krytí výdajů hlavní činnosti uskutečnit.  
Finanční prostředky z prodeje technologických celků a bytových jednotek na krytí akcí 
schválených ZMČ  byly zařazeny do schváleného rozpočtu na rok 2021. Stejně jako v letech 
minulých byly převody finančních prostředků do rozpočtu prováděny až na základě 
obdržených faktur. Celkové převody ze zdaňované činnosti byly realizovány ve výši           
672 270 Kč. Výdaje na některé akce nebyly do konce roku 2021 realizovány, s jejich realizací 
se počítá až v roce 2022. Tímto byla ovlivněna celková výše převodů ze zdaňované činnosti, 
které byly nízké a procentně ovlivnily plnění třídy 4 – transferů. 
 
Zbývající příjmy (tj. daňové, nedaňové, investiční) patří do oblasti vlastních příjmů a pouze 
doplňují strukturu příjmové oblasti MČ.  Vlastní příjmy nepatřily ani v minulých obdobích 
k zásadním zdrojům celkových příjmů MČ. V roce 2021 byl podíl těchto příjmů na celkových 
příjmech 14,58% (jejich průměrný podíl na celkových příjmech se za předchozích pět let 
pohyboval okolo cca 12%).  
Závěrem lze konstatovat, že významnost dotačních zdrojů (především těch ze státního 
rozpočtu a z rozpočtu HMP) se bude i nadále prohlubovat, protože příjmy ze správy bytového 
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fondu, vzhledem k prodeji majetku, již nebudou narůstat. 
Plnění jednotlivých druhů příjmů je uvedeno v následujícím komentáři. 
 
Daňové příjmy 
Byly plněny ve výši 63 598 200 Kč, tj. na 101,61% schváleného rozpočtu. 
Z hlediska objemového má zásadní podíl na plnění této třídy daň z nemovitých věcí, která 
dosáhla výše 49 654 170 Kč. Příjmy této třídy byly dále plněny především místními a 
správními poplatky, na jejichž výběru se projevil nouzový stav a také prominutí části poplatků 
podnikatelům (např. poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství). 
Objemově významnějšího plnění u místních poplatků bylo dosaženo u poplatku ze psů a u 
poplatku za užívání veřejného prostranství. Správní poplatky byly naplňovány zejména příjmy 
v oblasti osobních dokladů a v menší míře za vydání živnostenských oprávnění. 
 
Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy byly plněny ve výši 7 612 740 Kč, tj. na 113,55% upraveného rozpočtu. 
Třída byla naplňována především příjmy z přijatých úroků z běžných účtů MČ, z 
nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací, z plnění vratek transferů, 
příjmy z pokut, pojistných událostí, z plnění za hrazení nákladů při provedení exekucí a 
nákladů řízení dle daňového řádu, z přijatých neinvestičních darů a ostatními příjmy (např. 
zálohami a vyúčtováním energií u smluvních partnerů v budově radnice). 
 
Investiční příjmy 
MČ neobdržela v průběhu  roku 2021 žádné investiční příjmy. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Výdaje  
 
Celkové čerpání výdajů dosáhlo výše 480 320 550 Kč, tj. 73,08% celoročního objemu 
upraveného rozpočtu. Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 417 916 850 Kč, tj. 
87,36% upraveného rozpočtu.  Investiční výdaje byly čerpány ve výši 62 403 700 Kč, tj. 
34,89% upraveného rozpočtu. 
 
Výdajovou stránku rozpočtu charakterizuje oblast neinvestičních a investičních výdajů. 
Celkové výdaje byly ve schváleném rozpočtu na rok 2021 ve výši 442 515 200 Kč a 
v  průběhu roku byly navýšeny o 214 715 100 Kč na 657 230 300 Kč. Skutečné výdaje 
dosáhly výše 480 320 550 Kč, tj. plnění odpovídalo 73,08% upraveného rozpočtu. 
Souhrnně lze konstatovat, že celkové výdaje naší MČ směřovaly především do oblasti 
školství, a to v částce 125 666 290 Kč (tato částka představuje 26,16% z celkových výdajů).  
Do oblasti rozvoje obce a infrastruktury směřovalo 81 553 320 Kč (16,98%), do 
zdravotnictví a sociální oblasti směřovaly výdaje ve výši 37 192 760 Kč (7,74%) a na 
výkon státní správy a samosprávy byly vynaloženy výdaje ve výši 188 160 650 Kč 
(39,17%). Na celkové čerpání výdajů měla vliv především nízká investiční činnost v průběhu 
roku. 
 
Neinvestiční výdaje byly na rok 2021 schváleny ve výši 391 694 400 Kč. Během roku byly 
upraveny o 86 696 200 Kč na 478 390 600 Kč a čerpány byly ve výši 417 916 850 Kč, tj. na 
87,36%  rozpočtu upraveného. 
Čerpání neinvestičních výdajů bylo v průběhu roku 2021 ovlivněno situací v souvislosti 
s šířením nového typu koronaviru a nedocházelo k nadstandardním požadavkům na čerpání 
výdajů ze strany odborů. V prvním pololetí hospodařila MČ Praha 13 až do března 2021 dle 
rozpočtového provizoria a byly hrazeny pouze nutné výdaje. V průběhu druhého pololetí se 
čerpání postupně zvyšovalo. Výdaje byly vynaloženy na zajištění činnosti odborů, která je jim 
svěřena v rámci výkonu státní správy a na výkony související s vlastní činností obce včetně 
neinvestičních příspěvků školským zařízením, Středisku sociálních služeb, Rekreačnímu 
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objektu Kozel, Domu dětí a mládeže a KD Mlejn. Mezi důležité neinvestiční výdaje patřily 
dále náklady na údržbu majetku, komplexní péči o zeleň a krajinu obce a na boj s novým 
typem koronaviru. 
Největšího objemu v rámci neinvestičních výdajů bylo dosaženo v kapitole 4 – Školství, 
mládež a sport (110 775 920 Kč), kapitole 2 – Městská infrastruktura (49 882 550 Kč), 
v kapitole 5 – Zdravotnictví a sociální oblast (37 192 760 Kč) a v kapitole 9 – Vnitřní správa 
(184 952 870 Kč). Naopak nejnižší výdaje byly dosaženy v kapitole 8 – Hospodářství       
(572 270 Kč). 
 
Pro rok 2021 byla schválena nespecifikovaná rezerva ve výši 18 906 000 Kč. V průběhu 
roku byla rezerva celkově snížena o 6 337 600 Kč (snížení o 6 985 700 Kč, navýšení o               
648 100 Kč). 
Finanční prostředky byly z nespecifikované rezervy zapojeny do rozpočtu v celkové výši 
6 985 700 Kč, a to 253 000 Kč na RO Kozel, dále 200 000 Kč na úklid životního prostředí, 
1 500 000 Kč na dodávku nových skulptur při ulici K Hájům, 400 000 Kč na náhrady v době 
nemoci, 380 000 Kč na opravu dlažby, 150 000 Kč na dohody, 150 000 Kč na elektrickou 
přípojku, 216 000 Kč na zařízení pro odpadní teplo, 100 000 Kč na tornádo na Moravě, 
60 000 Kč na opravu vozidla, 2 000 000 Kč na opravu schodiště u tubusu, 45 700 Kč na volby, 
30 000 Kč na lékařské služby, 450 000 Kč pro Středisko sociálních služeb na posílení 
mzdových prostředků pro zaměstnance, 180 000 Kč na Ideathon, 42 000 Kč na havarijní 
opravu chodníku na Malé Ohradě a 829 000 Kč pro Středisko sociálních služeb na vykrytí 
nepřiznané dotace na mzdové prostředky.  
Zůstatek nespecifikované rezervy k 31.12.2021 činil 12 568 400 Kč. 
 
Investiční výdaje byly na rok 2021 schváleny ve výši 50 820 800 Kč. Během roku byly 
upraveny o 128 018 900 Kč na 178 839 700 Kč. Čerpány byly ve výši 62 403 700 Kč, tj. na 
34,89% rozpočtu upraveného. 
Investiční výdaje směřovaly na revitalizaci zeleně, parků a veřejného prostranství, obnovu 
hřišť a sportovišť, na výkupy pozemků, na úpravy investičního charakteru ve školských 
zařízeních a jejich venkovních prostor a na vybavení úřadu. 
Výsledné čerpání celkových investičních výdajů bylo ovlivněné nízkým čerpáním finančních 
prostředků na velké investiční akce hrazené především z dotačních prostředků od HMP a také 
z prostředků z prodejů technologických celků a bytových jednotek. Jedná se zejména o dotace 
na výkupy pozemků, na akce Přístavba stávajícího objektu SSS Trávníčkova 1746, 
Revitalizace dvou parků a jednoho veřejného prostranství, Rekonstrukce skateparku na 
Lužinách, Rekonstrukce okenních a dveřních výplní na 5 MŠ, Rekonstrukce hřiště při FZŠ 
Mezi Školami 2322, Vybavení 24 učeben a Rekonstrukce služebny Policie ČR Běhounkova 
2301. Realizace některých z těchto akcí bude pokračovat i v roce 2022 (v rámci finančního 
vypořádání za rok 2021 bylo požádáno o ponechání těchto prostředků do roku 2022 a žádosti 
bylo vyhověno). 
 
V průběhu roku byly realizovány také následující rozsáhlejší investiční akce – Revitalizace 
vnitrobloku Fingerova a vnitrobloku Trávníčkova (6 000 000 Kč), Rekonstrukce DH ve 
vnitrobloku při ulici Blattného (1 500 000 Kč), výkupy pozemků (9 910 400 Kč), Revitalizace 
2 parků a jednoho veřejného prostranství (1 344 250 Kč), Přístavba stávajícího objektu SSS 
Trávníčkova 1746 (10 677 700 Kč), Rekonstrukce služebny Policie ČR Běhounkova 2301    
(6 808 060 Kč), spoluúčasti k výzvám OP Praha  - pól růstu (vše 6 875 400 Kč), investiční 
transfer pro TJ Sokol Stodůlky (1 200 000 Kč) a Rekonstrukce výtahů radnice (1 964 500 Kč). 
 
Zbylé investiční výdaje směrovaly na zajištění chodu úřadu, činností souvisejících se správou 
majetku a pro potřeby JSDH. Pro potřeby úřadu byl zakoupen modul administrace k mobilní 
aplikaci a multifunkční barevná tiskárna. Byla pořízena fritéza do kuchyně restaurace Pod  
radnicí, zařízení pro využití odpadního tepla, mycí stroj, elektrický pohon garážových vrat pro 
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JSDH Stodůlky a byla uhrazena zůstatková cena služebního automobilu, který byl předmětem 
leasingu. Proběhla rekonstrukce 2 uvolněných bytů ve správě správcovských firem Ikon a 
Centra.  
Největšího objemu v rámci investičních výdajů bylo dosaženo v kapitole 4 – Školství, mládež 
a sport (14 890 400 Kč), v kapitole 2 – Městská infrastruktura (13 878 400 Kč) a v kapitole 1 
– Rozvoj obce (10 988 800 Kč).  
 
 

II. Přehled transferů z HMP, STR a EU a jejich čerpání v roce 2021 
podle jednotlivých kapitol 

 
Kapitola 01 – Rozvoj obce 
 
Do této kapitoly byly zařazeny níže uvedené investiční transfery z rozpočtu HMP určené: 

• na akci Přístavba SSS Trávníčkova 1746 v částce 11 810 000 Kč – transfer nebyl  
čerpán, v rámci finančního vypořádání za rok 2021 bylo požádáno o ponechání 
prostředků pro rok 2022 (požadavku bylo vyhověno), 

•  
Kapitola 02 – Městská infrastruktura 
 
Do této kapitoly byly zařazeny níže uvedené investiční a neinvestiční transfery z rozpočtu 
HMP určené: 

• na akce Parčík U Dvojčat, Parčík U Dobráků a Parková úprava u OC Lužiny 
v částce 5 500 000 Kč - transfer byl čerpán ve výši 1 344 254,22 Kč, v rámci 
finančního vypořádání za rok 2021 bylo požádáno o ponechání prostředků pro rok 
2022 (požadavku bylo vyhověno),  

• na akci Rozšíření skateparku Lužiny v částce 5 000 000 Kč – transfer byl čerpán ve 
výši 534 820 Kč, v rámci finančního vypořádání za rok 2021 bylo požádáno o 
ponechání prostředků pro rok 2022 (požadavku bylo vyhověno), 

• na akci Den bez aut v částce 94 000 Kč – transfer byl vyčerpán. 
 

Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva 
 
Do této kapitoly byly zařazeny níže uvedené investiční a neinvestiční transfery 
z rozpočtu HMP, STR a EU  určené: 

• na program celoměstské podpory vzdělávání na území HMP 2021 v částce   
339 000 Kč – transfer byl odeslán na školská zařízení, kde byl vyčerpán,  

• na projekty specifické primární prevence v částce 446 600 Kč – transfer byl odeslán 
na školská zařízení, kde byl vyčerpán, 

• na posílení mzdových prostředků škol v částce 14 672 700 Kč – obdržený transfer 
byl odeslán na příslušná školská zařízení, kde byl vyčerpán, 

• na akci Rekonstrukce okenních a dveřních výplní na 5 MŠ v částce 12 000 000 Kč 
– transfer byl čerpán ve výši 67 760 Kč, v rámci finančního vypořádání za rok 2021 
bylo požádáno o ponechání prostředků pro rok 2022 (požadavku bylo vyhověno), 

• na akci Vybavení 24 učeben v částce 8 000 000 Kč – transfer nebyl čerpán, v rámci 
finančního vypořádání za rok 2021 bylo požádáno o ponechání prostředků pro rok 
2022 (požadavku bylo vyhověno), 

• na projekt Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání 2021 
v částce 56 320 Kč – transfer byl odeslán na školská zařízení, nečerpaná částka ve výši 
5 281 Kč (způsobeno uzavřením MŠ v průběhu jara 2021) byla vrácena v rámci 
finančního vypořádání za rok 2021,  
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• pro DDM na program Letní kempy 2021 v částce 150 000 Kč – transfer byl odeslán 
na DDM a vyčerpán,  

• na projekty OP Praha – pól růstu pro jednotlivé MŠ a ZŠ v částce 22 353 300 Kč – 
obdržené transfery ve výši 17 131 022,13 Kč byly odeslány na příslušná školská 
zařízení (projekty pokračují i v roce 2022), 

• na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – EU – Šablony III  
v částce 10 186 367 Kč – obdržené transfery byly odeslány na školská zařízení 
(projekty pokračují i v roce 2022),   

• na projekt Místní akční plán vzdělávání II v částce 2 796 807,68 Kč – transfer byl 
čerpán ve výši 2 794 912,30 Kč (projekt byl v roce 2021 ukončen a nedočerpaná 
částka byla vrácena na MŠMT), 

• na projekt Místní akční plán vzdělávání III v částce 1 105 535,90 Kč – transfer byl  
čerpán ve výši 546 187,57 Kč (projekt pokračuje i v roce 2022), 

• na projekt Školní obědy dostupné pro každé dítě VI v částce 173 350,79 Kč – 
transfer byl odeslán na jednotlivá školská zařízení a je k dispozici i pro rok 2022, 

• na projekt ZŠ Janského – zvětšovací zařízení v částce 44 275 Kč – transfer byl 
odeslán na školské zařízení a vyčerpán, 

• na sport v částce 6 262 000 Kč – transfer nebyl čerpán a zůstává k dispozici k čerpání 
pro rok 2022. 

 
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast 
 

Do této kapitoly byly zařazeny níže uvedené neinvestiční transfery z rozpočtu HMP a 
STR určené: 
• na podporu sociálních služeb na území HMP – SSS Praha 13 v částce 3 667 000 Kč 

– transfer byl odeslán na SSS a vyčerpán, 
• na projekt Podpora aktivit integrace cizinců - projekt Zažijme Butovice jinak 2021 

v částce 18 200 Kč – transfer byl vyčerpán, 
• na projekt v oblasti prevence kriminality v roce 2021 – projekt Praha 13 bezpečně 

online 2021 v částce 38 000 Kč – transfer byl vyčerpán,  
• na realizaci protidrogové prevence v částce 100 000 Kč - transfer byl vyčerpán, 
• na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni – 

Terénní program v částce 200 000 Kč – transfer byl vyčerpán, 
• na výkon pěstounské péče v částce 624 000 Kč – transfer byl vyčerpán, 
• na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany 

dětí v roce 2021 v částce 8 621 110 Kč – transfer byl čerpán ve výši 8 157 424,85 Kč, 
nedočerpaná částka byla vrácena v rámci finančního vypořádání za rok 2021, 

• na výkon sociální práce v částce 1 201 381 Kč – transfer byl vyčerpán, 
• na projekt Společná adresa – Praha 13 v částce 1 137 300 Kč – transfer byl čerpán 

ve výši 1 094 800 Kč, nedočerpaná částka byla vrácena v rámci finančního vypořádání 
za rok 2021, 

• na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání 
v období epidemie koronaviru v částce 903 150 Kč – transfer byl odeslán na 
Středisko sociálních služeb a vyčerpán, 

• na mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií 
covid – 19 ve výši 187 320 Kč – transfer byl vyčerpán, 

• na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast ve výši 6 262 000 Kč – transfer 
nebyl čerpán a zůstává k dispozici k čerpání pro rok 2022.  
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Kapitola 07 – Bezpečnost 

 
Do této kapitoly byly zařazeny níže uvedené investiční a neinvestiční transfery z HMP  určené: 

• na provoz jednotek SDH Stodůlky a Třebonice v částce 330 000 Kč – transfer byl 
vyčerpán, 

• na vybudování elektrického pohonu otevírání a zavírání garážových vrat hasičské 
zbrojnice JSDH Stodůlky v částce 100 000 Kč - transfer byl vyčerpán. 

 
Kapitola 09 – Vnitřní správa  
 

Do této kapitoly byly zařazeny níže uvedené neinvestiční transfery z rozpočtu HMP, STR 
a EU určené: 
• na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v částce 150 000 Kč – transfer 

byl čerpán ve výši 94 374 Kč, 
• na projekt Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 v částce 1 149 914,42 Kč 

– transfer byl čerpán ve výši 1 023 393,76 Kč (projekt pokračuje i v roce 2022), 
• na projekt Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13 v částce 64 095,06 Kč - transfer 

byl čerpán ve výši 63 125,80 Kč, nedočerpaná částka byla předmětem finančního 
vypořádání za rok 2021, 

• na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ve výši 1 818 000 Kč – transfer byl čerpán ve výši 
1 738 380,94 Kč, nedočerpaná částka byla vrácena v rámci finančního vypořádání za 
rok 2021. 

 
 

III.  Finanční vypořádání 
 

1. Finanční vypořádání s HMP, státním rozpočtem 
Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci MČ návrh finančního vypořádání za rok 2021. 
Vyúčtování účelových transferů bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., 
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů  se  státním  rozpočtem,  
státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy 
Ministerstva financí, dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního 
vypořádání za rok 2021 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP 21937/2022 ze dne 
10.1.2022  
 
Z návrhu vyplývá, že MČ Praha 13 odvede v rámci finančního vypořádání za rok 2021 
celkem   75 767 539,89 Kč.   
Z toho bude odvedeno: 
 

a) do státního rozpočtu celkem                                                              591 085,21 Kč  
z toho:   - vratka účelových prostředků posk.  
                 v průběhu roku 2021 z MF ČR                                                                      79 619,06 Kč 
                 (79 619,06  Kč – volby do PS ČR) 
                     
               - vratka dalších účel. prostř. poskytnut. v roce 2021 
                z resortních ministerstev a fondů                                                                  511 466,15 Kč 

                       (463 685,15 Kč - sociálně-právní ochrana dětí,  
                         42 500  Kč – projekt Společná adresa – Praha 13, 
                         5 281 Kč – MŠ Pastelka, podpora vzdělávání)                                              

                                                                     
       b)   do rozpočtu hlavního města Prahy celkem                                75 176 454,68 Kč 
         z toho:    - vratka účelových prostř. poskytnutých v r. 2021:                               40 418 791,78 Kč 
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55 626 Kč – ZOZ,     
11 810 000  Kč – Přístavba SSS v ulici Trávníčkova 1746*) 
11 932 240  Kč – Rekonstrukce  okenních a dveřních výplní  na 5 MŠ*),                            

                         8 000 000 Kč  -  Vybavení 24 učeben*), 
                                      4 155 745,78 Kč – Parčík U Dvojčat, Parčík u Dobráků, Parková úprava  u  OC Lužiny*), 
                                       4 465 180  Kč  -  Rozšíření skateparku Lužiny*)  
                          

     - vratka účelových prostředků z roku 2020 
       ponechaných k využití do roku 2021                                                      30 686 556,41  Kč        

                         22 006 950,88 Kč  – Výkup pozemků*) , 
                         4 322 298,02 Kč – Přístavba SSS Trávníčkova 17 46*),                                

4 357 307,51 Kč – FZŠ  Mezi Školami 2322 – rekonstrukce sportovního areálu*) 
 

               - opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru*)                                             3 961 219,24 Kč                           

                      - doplatky podílu místních poplatků                                                                    91 667,25 Kč 
                  - ostatní (ZOZ dobropis)                                                                                       18 220,00 Kč 
 
*) v rámci finančního vypořádání požádala MČ Praha 13 o ponechání těchto prostředků za stejným 
účelem do roku 2022.  Ponecháno bylo naší MČ celkem 75 010 941,43 Kč. 
 
 

2. Vnitřní finanční vypořádání 
V rámci finančního vypořádání bude provedeno vnitřní finanční vypořádání mzdových 
nákladů mezi zdaňovanou činností a hlavní činností ve výši 102 270 Kč. A dále budou 
vypořádány převody ve výši 10 458 Kč v souvislosti s konečným zúčtováním akcí hrazených 
z prodejů bytových jednotek. 
 
Závěrečný účet MČ  
Závěrečný účet uvedený v tabulce je v následujících Kč objemech. 
 

Příjmy Skutečnost v Kč  Výdaje  Skutečnost v Kč 
Přijaté transfery 417 092 870  Neinvestiční výdaje 417 916 850 

Daňové příjmy 63 598 200 Investiční výdaje 62 403 700 

Nedaňové příjmy 7 612 740   

Investiční  příjmy                                           0                  

Příjmy celkem                            488 303 810 Výdaje celkem                         480 320 550 
Přebytek                      7 983 260                                                                

 
 

IV. Hospodaření příspěvkových organizací  
 

1. Základní školy 
Celkové výnosy u základních škol z hlavní a doplňkové činnosti činily 102 575 436,03 Kč, 
náklady dosáhly výše 100 009 460,38 Kč.  
Celkové hospodaření základních škol skončilo ziskem ve výši 2 565 975,65 Kč.  
 
2. Mateřské školy  
Celkové výnosy u mateřských škol z hlavní a doplňkové činnosti činily 42 957 546,04 Kč, 
náklady dosáhly výše 41 814 337,92 Kč.  
Celkové hospodaření mateřských škol skončilo ziskem ve výši 1 143 208,12 Kč.  
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3. Dům dětí a mládeže      
Celkové výnosy z hlavní a doplňkové činnosti činily 6 745 783,78 Kč, náklady dosáhly výše 
6 711 891,78 Kč.  
Celkové hospodaření Domu dětí a mládeže skončilo ziskem ve výši 33 892,00 Kč. 
 
4. Rekreační objekt Kozel  
Celkové výnosy z hlavní a doplňkové činnosti činily 2 048 849,18 Kč, náklady dosáhly výše 
2 047 148,15 Kč.  
Celkové hospodaření Rekreačního objektu Kozel skončilo ziskem ve výši 1 701,03 Kč . 

 
5. Středisko sociálních služeb 
Hospodaření střediska probíhalo dle plánu. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl čerpán 
ve výši 8 058 190,98 Kč, upravený rozpočet činil 8 659 000 Kč. Výše čerpání odpovídá 93% 
alikvotního podílu hodnoceného období. Zůstatek nevyčerpaného příspěvku od zřizovatele  
činil 600 809,02 Kč a bude vrácen zpět zřizovateli. 
Výnosy hlavní činnosti dosáhly výše 19 356 085,42 Kč (plnění na 99%) a náklady 
19 356 085,42 Kč (plnění na 99%).  
Výnosy doplňkové činnosti dosáhly výše 369 089 Kč (plnění na 100%) a náklady     
168 757,96 Kč (plnění na 97%). Dosažený výsledek doplňkové činnosti je zisk ve výši 
200 331,04 Kč. Celkový hospodářský výsledek za rok 2021 je zisk ve výši 200 331,04 Kč, 
který bylo navrženo rozdělit ve výši 50 000 Kč do Fondu odměn a ve výši 150 331,04 Kč do 
Rezervního fondu.  

 

V. Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 
 

Celkové výnosy zdaňované činnosti za rok 2021 dosáhly výše 56 737 780 Kč (tj. 97,9% 
ročního plánu). Náklady dosáhly výše 47 240 560 Kč (tj. 93,9% ročního plánu). 
Hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 za rok 2021 skončilo ziskem ve výši         
9 497 220 Kč (tj. 124% ročního plánu).      
 

VI. Informace o  přijatých a čerpaných dotacích z podílu na výnosu daně 
z technických her v roce 2021 

 
V roce 2021 jsme celkem obdrželi 12 524 000 Kč dotačních zdrojů z podílu na výnosu daně 
z technických her (dříve VHP) a z let 2012 až 2020 zůstalo z těchto zdrojů nečerpáno 
22 948 987,48 Kč. V roce 2021 jsme rovněž obdrželi vratky nevyčerpaných prostředků 
z projektů Trenéři do škol a příběhy našich sousedů ve výši 374 522 Kč.  
Celkový objem dotačních zdrojů z podílu na výnosu daně z technických her pro rok 2021 byl 
k dispozici v částce 35 847 509,48 Kč. 
V roce 2021 bylo skutečné čerpání 4 943 198,12 Kč, a to na následující akce: 

• 23 000 Kč pro SONS, Středisko výcviku vodících psů, z.s.,  
• 199 819 Kč na instalaci nové dopadové plochy u tenisových stolů v Centrálním parku, 
• 250 000 Kč pro CzechPhotoCentre, s.r.o. na pořízení, dopravu a instalaci a pojištění 

15 kusů venkovních výstavních panelů, 
• 100 000 Kč pro DDM na organizaci letních doučovacích kempů, 
• 50 000 Kč na dotaci pro ZS Asociace samaritánů ČR Praha - západ, z.s., 
• 529 522,12 Kč na opravy a úpravy dvou učeben pro polytechnickou výchovu v DDM 

Chlupova 1800, 
• 50 000 Kč na dotaci pro SK Motorlet Praha z. s., 



 

 10 

• 120 000 Kč celkem na dotace pro Taekwondo WTF klub Praha, z.s. (50 000 Kč), 
JUDO Davle - Štěchovice, spolek (40 000 Kč) a Czech Pole Championship, s.r.o.  
(30 000 Kč), 

• 1 220 000 Kč celkem na dotace pro TJ Sokol Stodůlky (1 200 000 Kč) a pro Sportovní 
klub Motorlet Praha (20 000 Kč), 

• 772 500 Kč na programové dotace v oblasti sportu, 
• 50 000 Kč na dotaci pro HB Basket Praha, z.s., 
• 237 160 Kč na instalaci bezpečnostní sítě na sportovní hřiště v bloku I na Velké 

Ohradě, 
• 280 714 Kč pro ZŠ na program Trenéři ve škole, 
• 91 600 Kč na projekt Příběhy našich sousedů Praha 13 - Post Bellum, 
• 570 000 Kč celkem na dotace pro SK Motorlet Praha (310 000 Kč), SK Aktis Praha 

z.s. (190 000 Kč) a Plaveckou a sportovní školu Bubble Trouble (70 000 Kč), 
• 66 143 Kč na instalaci basketbalového koše se síťkou na sportovní hřiště 

v Třebonicích, 
• 47 000 Kč na dotaci pro Petanque pro Vás, z.s., 
• 62 400 Kč na školení první pomoci pro žáky 7. ročníků ZŠ, 
• 11 340 Kč pro ZŠ na program Trenéři ve škole, 
• 50 000 Kč na dotaci pro Prague Triathlon Team, z.s., 
• 93 000 Kč na realizaci výstavy a dovybavení fotoateliéru (43 000 Kč) a na úhradu 

sportovního vybavení a výjezdu na mistrovství světa 2021 pro Jindřišku Vaněčkovou 
(50 000 Kč), 

• 20 000 Kč na dotaci pro European pole dance federation, z. s., 
• 49 000 Kč na dotaci pro TJ Stodůlky Praha, z.s.  

 
 

VII. Informace k čerpání prostředků z prodejů bytových jednotek 
 
V průběhu roku 2021 byly z  prostředků z prodeje bytových jednotek čerpány níže uvedené 
částky na jednotlivé akce schválené ZMČ. V podrobném tabulkovém přehledu, který 
následuje za důvodovou zprávou, jsou tyto výdaje součástí čerpání příslušného odboru a 
v tabulkách jsou označeny „ÚZ 12“, a „ÚZ 103100077“ (čerpání z prodejů bytových 
jednotek). Akce, u kterých nedošlo v roce 2021 k čerpání prostředků, zde nejsou uvedeny. 
 
Čerpání prostředků z bytových jednotek (BJ) v celkových objemech podle jednotlivých 
akcí a odborů: 
 
Odbor majetkový bytový a investiční: 
Domov pro seniory                                                                                    97 501,80 Kč 
Řešení dopravy v klidu Velká Ohrada                                                       12 450,00 Kč 
Celkem odbor majetkový, bytový a investiční                                  109 951,80 Kč 
 
Odbor školství: 
Rekuperační jednotky v ZŠ                                                                    387 200,00 Kč 
Projekt MAP II (ÚZ 103100077, ORG 10900)                                     156 832,37 Kč 
Projekt MAP III (ÚZ 103100077, ORG 15556)                                      28 746,73 Kč 
Celkem odbor školství                                                                         572 779,10 Kč  
 
CELKEM                                                               682 730,90 Kč 
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VIII. Informace k zapojení do rozpočtu Třídy 8 – Financování 
 
V roce 2021 byly do rozpočtu zapojeny následující finanční zdroje prostřednictvím 
financování ve výši 82 704 000 Kč.             

 
Příjmová stránka 
   

 23 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené do oblasti sociální - k datu 
31.12.2021 bylo čerpáno 23 000 Kč,  

 1 069 200 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o zařazení 
nevyčerpaných prostředků do rozpočtu na výkon pěstounské péče  – k datu 31.12.2021 
bylo čerpáno 219 029 Kč, 

 2 000 000 Kč (navýšení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje). jedná se o 
finanční prostředky určené na poradenství a konzultace pro potřeby MČ Praha 13  a 
použity byly na navýšení kapacity parkoviště Bellušova – Mukařovského – k datu 
31.12.2021 bylo čerpáno 1 520 000 Kč,  

 2 123 800 Kč (navýšení finančních prostředků na Sociálním fondu zaměstnavatele), 
jedná se o zapojení zůstatku z roku 2020 do letošního roku – k datu 31.12.2021 nebylo 
čerpáno, 

 760 200 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o zařazení 
nevyčerpaných prostředků do rozpočtu na akci Plán udržitelné městské mobility MČ 
Praha 13 – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 760 200 Kč, 

 2 400 000 Kč (navýšení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje), jedná se o 
finanční prostředky určené na posílení položky oprav a údržby z důvodu neproběhlých 
plánovaných akcí v loňském roce v důsledku koronavirové krize – k datu 31.12.2021 bylo 
čerpáno 514 300 Kč,  

 250 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené do oblasti kultury - k datu 
31.12.2021 bylo čerpáno 250 000 Kč,  

 200 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na instalaci nové dopadové 
plochy u tenisových stolů – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 199 820 Kč,  

 7 000 000 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o akci FZŠ 
Mezi Školami 2322 – rekonstrukce atria – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 2 642 690 Kč,     

 31 917 400 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o a realizace 
výkupů pozemků – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 9 910 420 Kč,   

 2 178 000 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o  rekonstrukci 
služebny Policie ČR Běhounkova 2301 – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 2 178 000 Kč,   

 15 000 000 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o přístavbu 
SSS Trávníčkova 1746 – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 10 677 700 Kč,   

 6 513 200 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o opatření 
v souvislosti s šířením koronaviru – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 2 552 010 Kč,   

 7 500 000 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o dva projekty 
odboru životního prostředí Vnitrobloky a Rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku, - k datu 
31.12.2021 bylo čerpáno 7 500 000 Kč,  

 90 500 Kč (navýšení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje), jedná se o 
finanční prostředky určené na zakoupení solárního radaru pro Třebonice – k datu 
31.12.2021 bylo čerpáno 90 500 Kč,  

 40 000 Kč (navýšení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje), jedná se o 
finanční prostředky určené na  dofinancování projektové dokumentace na akci Parkovací 
dům Bellušova x Mukařovského – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 40 000 Kč,  
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 100 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené ke grantu MŠMT na organizaci 
letních doučovacích kempů – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 100 000 Kč,  

 50 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené pro vyplacení dotace pro ZS 
Asociaci samaritánů ČR Praha západ, z.s. – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 50 000 Kč,  

 530 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na opravy a úpravy dvou 
učeben v DDM Chlupova 1800 – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 529 520 Kč,  

 50 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na vyplacení dotace pro SK 
Motorlet Praha spolek – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 50 000 Kč,  

 402 000 Kč (navýšení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje). jedná se o 
finanční prostředky určené na opravu sociálního bytu pronajatého od HMP  – k datu 
31.12.2021 bylo čerpáno 399 950 Kč, 

 411 700 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o zařazení 
nevyčerpaných prostředků do rozpočtu na akci Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13 – 
k datu 31.12.2021 bylo čerpáno, 

 120 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na vyplacení dotace pro 
Taekwondo WTF klub Praha, z.s.,  JUDO Davle – Štěchovice spolek a Czech Pole 
Championship, s.r.o. – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 120 000 Kč,  

 1 220 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na vyplacení dotace pro TJ 
Sokol Stodůlky, z.s. a SK Motorlet Praha, spolek – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 
1 220 000 Kč,  

 191 300 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o zařazení 
nevyčerpaných prostředků do rozpočtu na akci Místní akční plán vzdělávání II – k datu 
31.12.2021 bylo čerpáno, 

 1 226 900 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o výsledky 
finančního vypořádání MČ Praha 13 s HMP za rok 2020 (1. saldo finančního vypořádání 
se státním rozpočtem) – k datu 31.12.2021 bylo odesláno 1 226 887,45 Kč, 

 130 700 Kč (navýšení finančních prostředků z minulých let), jedná se o výsledky 
finančního vypořádání MČ Praha 13 s HMP za rok 2020 (2. saldo finančního vypořádání s 
HMP) – k datu 31.12.2021 bylo odesláno 130 673,92 Kč, 

 208 000 Kč (navýšení finančních prostředků – vratka z hlavní do zdaňované činnosti), 
jedná se o vypořádání podílu hlavní činnosti na dani z příjmu za rok 2020 – k datu 
31.12.2021 bylo odesláno 207 958,86 Kč, 

 772 500 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na vyplacení programových  
dotací v oblasti sportu – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 772 500 Kč, 

 50 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na vyplacení programové 
dotace pro HB Basket Praha, z.s. – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 50 000 Kč, 

 237 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na instalaci bezpečnostní sítě 
na sportovní hřiště v bloku „I“ na Velké Ohradě – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 237 000 
Kč, 

 91 600 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se prostředky určené na projekt Příběhy našich sousedů Praha 
13 – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 91 600 Kč, 

 570 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na vyplacení programové 
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dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, SK Aktis Praha, z.s. a pro Petru Škábovou, 
plavecká a sportovní škola Bubble Trouble – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 570 000 Kč, 

 70 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na instalaci basketbalového 
koše se síťkou na sportovní hřiště v Třebonicích – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 70 000 
Kč, 

 47 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o finanční prostředky určené na vyplacení programové 
dotace pro Petangue pro Vás, z.s. – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 47 000 Kč, 

 63 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o prostředky určené na školení první pomoci pro žáky 7. 
ročníku základních škol – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 62 400 Kč, 

 50 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o prostředky určené na vyplacení dotace pro Prague 
Triathlon Team, z.s. – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 50 000 Kč, 

 93 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o prostředky určené na vyplacení dotace pro Czech 
PhotoCentre, s.r.o. a pro Jindřišku Vaněčkovou – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 93 000 
Kč, 

 20 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o prostředky určené na vyplacení dotace pro European pole 
dance federation, z.s. – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 20 000 Kč, 

 49 000 Kč (navýšení finančních prostředků z obdrženého podílu na výnosu daně 
z technických her), jedná se o prostředky určené na vyplacení dotace pro TJ Stodůlky 
Praha, z.s. – k datu 31.12.2021 bylo čerpáno 49 000 Kč, 

 2 210 000 Kč (přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje), jedná se o 
finanční prostředky určené na modernizaci osvětlení ve školských objektech – k datu 
31.12.2021 bylo převedeno 2 210 000 Kč, 

 905 000 Kč (přesun finančních prostředků do Fondu rezerv a rozvoje), jedná se o 
finanční prostředky určené na vývoj  webové prezentace  MČ Praha 13 – k datu 
31.12.2021 bylo převedeno 905 000 Kč. 
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