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                                                                                                                        Příloha č. 1 
 
 

Důvodová zpráva 
 
ZMČ Praha 13 je předkládán návrh rozpočtu na rok 2023.  Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován 
v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl.m.Praze č. 
131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou byl vydán Statut hl.m.Prahy. 
 
Rozpočet je navrhován v těchto závazných ukazatelích: 
 
Navrhovaný objem příjmů a výdajů: 
Příjmy:   
                 - Daňové příjmy:                     70 060 000 Kč 
                 - Nedaňové příjmy:                   3 490 000 Kč 
                 - Transfery:                            423 974 000 Kč 
                 - Investiční příjmy:                                 0  Kč  
                 Celkem příjmy:                        497 524 000 Kč 
                  Financování:                                            0  Kč 
                 Příjmy včetně financování:   497 524 000 Kč 
 
Výdaje: 
                 - Neinvestiční výdaje:             463 486 800 Kč 
                 - Investiční výdaje                     34 037 200 Kč 
                 Celkem výdaje      497 524 000 Kč 
                 Financování:                                              0  Kč 
                 Výdaje včetně financování:    497 524 000 Kč    
 
Rozpočet MČ Praha 13 je navrhován jako vyrovnaný.  
 
Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu 
na roky 2023 – 2027 (UZ č. 0242 ze dne 2. 3. 2022), dále z očekávaných vlastních příjmů, 
z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, 
z transferů z HMP a z převodů ze zdaňované činnosti. 
 
Součástí rozpočtu jsou aktualizované dotační zdroje z rozpočtu hl.m.Prahy tak, jak byly 
navrženy  na jednání ZHMP dne 24. 11. 2022 (usnesením č. 1/13) a převody ze zdaňované 
činnosti, které jsou pro rok 2023 navrhovány ve výši 56 939 200 Kč Kč.   
Dotační vztah ze SR  je předkládán  ve výši 49 705 600  Kč, a to na základě informace z MHMP 
k přípravě rozpočtu a dotačních vztahů na rok 2023. 
 
Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny i prostředky z prodejů technologických celků a bytových 
jednotek, určené na krytí investičních akcí schválených ZMČ Praha 13 v předchozích letech.  
 
Součástí rozpočtu na rok 2023 je i Sociální fond zaměstnavatele v celkové výši                 
4 100 000 Kč. Rozpočet sociálního fondu pro rok 2023 je oproti roku 2022 navýšen o     
313 200 Kč. Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na penzijní připojištění, stravné, životní 
jubilea, na dětské tábory a na jednorázový příspěvek na dovolenou/lázeňskou rekreaci pro 
zaměstnance MČ a uvolněné funkcionáře zastupitelstva MČ.  
 
Dále je součástí rozpočtu také Fond občanských obřadů v celkové výši 60 000 Kč, který je 
určen na úpravné pro reprezentanty úřadu (zaměstnance a zastupitele), při jejich účasti na 
svatebních a občanských obřadech.  
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Fond rezerv a rozvoje není do návrhu zařazen. Použití účelových prostředků z Fondu rezerv a 
rozvoje a jejich zapojení do rozpočtu MČ, bude řešeno rozpočtovou úpravou v průběhu roku 
2023. 
 
Rozpočet na rok 2023 je rozdělen do tří okruhů:  

• Rozpočet hlavní činnosti 
• Finanční plán zdaňované činnosti MČ Prahy 13 včetně správcovských firem 
• Rozpočty příspěvkových organizací  

 
I.   Návrh rozpočtu hlavní činnosti  
Návrh rozpočtu je přehledně zpracován do základních objemových tabulek a podrobného 
rozpisu příjmů a výdajů. 
První tabulka (příjmy podle tříd) podává přehled o příjmové stránce rozpočtu a je rozdělena 
podle druhů příjmů do čtyř hlavních oblastí (daňové příjmy, nedaňové příjmy, investiční příjmy 
a transfery). V tabulce jsou pro srovnání uvedeny číselné údaje schváleného rozpočtu na rok 
2022, skutečnosti za rok 2022 (stav k 31.10.2022) a návrh rozpočtu na rok 2023.  
 
Druhá tabulka (výdaje podle kapitol) podává ucelený přehled o výdajové stránce rozpočtu a je 
sestavena podle rozpočtových kapitol určených hl. m. Prahou. V tabulce jsou pro srovnání 
uvedeny číselné údaje schváleného rozpočtu na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023.  
 
Rozpočty odborů jsou rozpracovány v následujícím  podrobném tabulkovém přehledu. Najdete 
zde kompletní informaci o objemech rozpočtů jednotlivých odborů včetně výdajů rozepsaných 
podle paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby.  

 
Dotace pro Kulturní dům Mlejn, o.p.s. byla pro rok 2023 navržena ve výši 3 750 000 Kč.  
Dotace je součástí výdajů hlavní činnosti a je zařazena do tabulky příspěvků ostatních 
organizací. 
 
A.  Příjmová stránka rozpočtu 
Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů. Vychází z 
dosavadních informací o vlastních příjmech, o výši přidělených transferů z hl. m. Prahy, ze 
státního rozpočtu a z převodů ze zdaňované činnosti.  
 
Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 497 524 000 Kč a tvoří je příjmy daňové, 
nedaňové a transfery.  
 
Třída 1 – daňové příjmy 
Příjmy jsou navrhovány ve výši 70 060 000 Kč.  Proti roku 2022 je objem příjmů navýšen o 
7 870 000 Kč, a to z důvodu očekávaného zvýšení výběru poplatku za užívání veřejného 
prostranství a správních poplatků.  
 
Třída 2 – nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 3 490 000 Kč. Celkové příjmy jsou vyšší proti 
schválenému rozpočtu roku 2022 o 290 000 Kč. V roce 2023 očekáváme vyšší úročení na našich 
bankovních účtech a vyšší výběr sankčních plateb. 
 
Třída 3 – investiční příjmy 
Investiční příjmy nejsou pro rok 2023 rozpočtovány. Dosud jsme neobdrželi informaci o 
případných investičních příjmech, které by naplňovaly tuto třídu. 
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Celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2023 jsou navrhovány ve výši 73 550 000 Kč.  
 
Třída 4 – transfery   
Celkové transfery jsou navrhovány ve výši 423 974 000 Kč.  
Tuto třídu naplňují tři hlavní dotační zdroje - transfery ze SR, transfer od HMP, převody ze 
zdaňované činnosti a od roku 2015 se přidaly i převody na krytí ZMČ schválených investičních 
akcí hrazených z prostředků z prodejů technologických celků a bytových jednotek. V průběhu 
roku MČ dostává další dotace,  např. z ministerstev, fondů – tyto transfery jsou předmětem 
úprav rozpočtu až daného konkrétního roku. 
 
Nedílnou součástí transferů jsou převody ze zdaňované činnosti, které jsou určené na krytí 
výdajů hlavní činnosti. Pro rok 2023 jsou převody navrhovány ve výši 56 939 200 Kč. 
 
Transfery cizí  

a) Transfery ze státního rozpočtu – v návrhu rozpočtu na rok 2023 je transfer navrhován 
dle podkladu MHMP  ve výši 49 705 600 Kč a je  o 667 800 Kč vyšší než pro rok 2022. 

Transfer ze státního rozpočtu na rok 2023 je tvořen příspěvkem na výkon státní správy ve 
výši 43 532 700 Kč, příspěvkem na financování veřejného opatrovnictví ve výši 1 189 500 
Kč, příspěvkem na agendu občanských průkazů ve výši 1 260 500 Kč, příspěvkem na 
financování matričních úřadů 760 100 Kč a na financování živnostenských úřadů 2 962 800 
Kč  (celkem 49 705 600 Kč). 
                                                                   
b) Transfery od HMP – jsou navrhovány  ve výši 298 992 000 Kč a jsou o  39 602 000 Kč  

vyšší než v roce 2022. V tomto objemu je již zahrnut příspěvek na školství ve výši   
33 937 300 Kč (4 160 Kč/1 dítě MŠ a ZŠ). 

 Zbývající částka z celkového objemu ve výši 265 054 700 Kč vychází ze standardního                   
dotačního vztahu HMP k MČ.   
Finanční vztah k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2023  konstruován 
shodně pro všechny městské části hl. m. Prahy a výchozí objem finančních vztahů 
k městským částem je rozdělen dle níže uvedených kritérií: 
• z počtu obyvatel městské části (váha 30%),  
• z rozlohy území městské části (váha 10%), 
• z počtu žáků základních a mateřských škol MČ, jejichž zřizovatelem je městská část 

(váha 30%),   
• z výměry zeleně v péči MČ (váha 20%), 
• z plochy vozovek na území MČ, které jsou ve správě MČ  (váha 10%). 

 
Transfery vlastní  
Celkové převody ze zdaňované činnosti jsou navrhovány v částce 75 276 400 Kč, z toho: 

a) Převody ze zdaňované činnosti – jsou navrhovány ve výši 56 939 200 Kč.   
Jde o vlastní zdroj finančních prostředků, který zapojuje městská část do svého ročního 
rozpočtu, vždy na základě dostatečného množství těchto prostředků. Tyto převody jsou 
kryty nerozděleným hospodářským výsledkem zdaňované činnosti z minulých let.  

b) Převody na krytí akcí hrazených z technologických celků a bytových jednotek                                     
jsou  navrhovány ve výši 18 337 200 Kč.  
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B.  Výdajová  stránka rozpočtu 
Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 497 524 000 Kč.  
 
Neinvestiční výdaje  
Výše objemu neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2023 částky             
463 486 800 Kč. 
Výdaje jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu a s výkonem státní 
správy.  
 
V oblasti neinvestičních výdajů jsou rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a 
základní školy (55 604 100 Kč), Dům dětí a mládeže (750 000 Kč), Rekreační objekt Kozel     
(1 000 000 Kč) a pro Středisko sociálních služeb (12 220 000 Kč). Mezi navrhované výdaje na 
rok 2023 byl také zařazen neinvestiční transfer Kulturnímu domu Mlejn ve výši 3 750 000 Kč, 
neinvestiční rezerva v částce 39 152 800 Kč a rezerva na krizová opatření ve výši 1 000 000 Kč. 
 
Investiční výdaje 
Výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2023 částky      
34 037 200  Kč.  
Z uvedené částky budou realizovány především investiční akce (schválené ZMČ Praha 13 
v minulých letech) hrazené  z  prodejů   technologických   celků  a   bytových   jednotek v  
celkové částce 18 337 200 Kč. Jedná se o realizaci plánovaných investic v Domově pro seniory, 
dále o akce Řešení dopravy v klidu, Parkování v ulici Bellušova, Revitalizace veřejné zeleně, 
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Janského a Rekuperační jednotky v ZŠ MČ Praha 13. 
  
Zbývající investiční výdaje jsou plánovány na rekonstrukce, úpravy a výstavbu chodníků a  
nebytových objektů v majetku MČ - 1 500 000 Kč, na rekonstrukci části komunikace ulice Za 
Mototechnou a V Borovičkách – 2 000 000 Kč (odbor majetkový, bytový a investiční),  na 
rekonstrukce volných bytů – 500 000 Kč (bytový fond),  na obnovu velkokapacitních tiskáren a 
kopírek –   1 000 000 Kč (odbor informatiky), na nákup nových služebních vozidel – 3 200 000 
Kč (OHS), na energeticky úsporný projekt ve školních budovách – 6 000 000 Kč (OŠ) a na 
modernizace herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, rekonstrukce 
cyklotras, modernizace vodohospodářských zařízení a projektové dokumentace na realizaci 
dětských hřišť, sportovišť a parků -   1 500 000 Kč (odbor životního prostředí). 
 
Investiční a neinvestiční výdaje jsou shrnuty do následujících rozpočtových 
kapitol. 
  
Kapitola 01 – Rozvoj obce 
Celkové výdaje v oblasti rozvoje obce jsou navrhovány ve výši 10 637 200 Kč.    
Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 5 614 000 Kč a jsou určeny zejména na správu a 
provoz sportovních a kulturních zařízení, na opravy a údržbu veřejných WC ve správě MČ, dále 
na pronájem pozemku, který je využíván jako veřejné hřiště (5 095 000 Kč). Zbývající 
prostředky ve výši 39 000 Kč jsou určené na provoz krizového bytu a ve výši 480 000 Kč na 
opravy a údržbu v Domově pro seniory. 
Investiční výdaje jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 5 023 200 Kč na realizaci 
plánovaných investic v Domově pro seniory. 
 
Kapitola 02 – Městská infrastruktura 
Celkové výdaje do oblasti městské infrastruktury jsou navrhovány ve výši                         
54 515 000 Kč. 
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Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 53 015 000 Kč.  Podstatnou část výdajů této 
kapitoly tvoří prostředky určené pro oblast životního prostředí (52 000 000 Kč). Výdaje jsou 
plánovány  na  opravy,  na  ekologickou výchovu a  osvětu  a  především   na  služby  a  práce  
související s  údržbou zeleně a  krajiny na území MČ. Prostředky  ve  výši 1 000 000 Kč  jsou  
určeny na revitalizaci veřejné zeleně  a na závlahu v rámci uzavřených smluv. Zbylé prostředky 
ve výši 15 000 Kč jsou plánovány na úhradu služeb u bytů zvláštního určení (pro invalidy) 
v objektech Bytového družstva Rotavská a Petržílkova. 
Investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 1 500 000 Kč. Prostředky jsou určeny na 
rekonstrukci cyklotras nebo vodohospodářských zařízení a na projektové dokumentace na 
realizaci dětských hřišť, sportovišť, cyklotras a parků (1 500 000 Kč). 
 
Kapitola 03 – Doprava 
Celkové výdaje jsou do oblasti dopravy navrhovány ve výši 20 408 000 Kč. 
Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 11 900 000 Kč. Výdaje ve výši 11 300 000 Kč 
jsou plánovány na čištění kanalizačních a horských vpustí,  na zimní údržbu komunikací, na 
opravy komunikací a dopravního značení a na likvidaci černých skládek. Součástí této kapitoly 
jsou finanční prostředky na odboru dopravy ve výši 500 000 Kč, která je určena na neplánované 
výdaje vzniklé v průběhu celého roku (např. studie dopravního značení). Zbylých  100 000 Kč 
je určeno na zajištění agendy ohledávání vozidel bez identifikačních údajů. 
Investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 8 508 000 Kč. Výdaje jsou určené na rekonstrukce 
a úpravy chodníků v majetku MČ Prahy 13, na rekonstrukci části komunikace v ulici Za 
Mototechnou a V Borovičkách, na akce Řešení dopravy v klidu, Parkování v ulici Bellušova a 
Revitalizace veřejné zeleně. 

 
Kapitola 04 – Školství, mládež a samospráva 
Celkové výdaje do oblasti školství a činnosti mládeže jsou navrhovány ve výši           
91 868 100 Kč.  
Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 78 562 100 Kč. Výdaje jsou složeny 
z neinvestičních příspěvků pro ZŠ a MŠ, a to ve výši 55 604 100 Kč. Součástí výdajů této 
kapitoly je i objem rozpočtu odboru školství ve výši 19 508 000 Kč (částka je určena zejména 
na údržbu a opravy školských zařízení). DDM je poskytnut příspěvek ve výši 750 000 Kč, který 
je určen na provoz této příspěvkové organizace. Rekreačnímu objektu Kozel je navrhován 
neinvestiční příspěvek v částce 1 000 000 Kč. Na akce v rámci zájmové činnosti mládeže a na 
dotace z rozpočtu MČ se předpokládají výdaje ve výši 1 700 000 Kč. 
Investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 13 306 000 Kč. Jsou určené na Energeticky úsporný 
projekt ve školních budovách MČ Praha 13, na akce Rekonstrukce kuchyně ZŠ Janského a 
Rekuperační jednotky v ZŠ MČ Praha 13. 
 
Kapitola 05 – Zdravotnictví a sociální oblast 
Celkové výdaje do této oblasti jsou navrhovány ve výši  26 689 000 Kč. 
Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 26 689 000 Kč. Příspěvek pro Středisko 
sociálních služeb je navrhován ve výši 12 220 000 Kč. Výdaje odboru sociální péče jsou 
navrhovány ve výši 14 250 000 Kč (4 050 000 Kč jsou určené na zajištění výkonu činnosti 
odboru a zbylých 10 200 000 Kč na úhradu služebného v návaznosti na Koncesní smlouvu 
uzavřenou s provozovatelem Domova pro seniory). Na nájemné a služby u bytů v nájmu od 
HMP určených pro sociální účely je stanovena částka  219 000 Kč. 
Investiční výdaje nejsou pro rok 2023 rozpočtovány. 
 
Kapitola 06 – Kultura, sport a cestovní ruch 
Celkové výdaje do oblasti kultury jsou navrhovány ve výši  15 795 900 Kč. 
Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 15 795 900 Kč.  Na televizní vysílání, časopis 
STOP, Instagram, YouTube a Facebookový profil jsou rozpočtovány výdaje ve výši            
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9 015 000 Kč. Dotace pro Kulturní dům Mlejn představuje částku 3 750 000 Kč a na pohoštění, 
dary v rámci zlatých nebo diamantových svatebních obřadů a vítání občánků je určena částka 
280 900 Kč.  
Na úhradu servisních prací a služeb v objektu KD Mlejn a objektu K Vidouli 727 je dle 
uzavřených smluv určeno 2 350 000 Kč, na služby a opravy sportovních zařízení v majetku MČ 
Prahy 13 je určeno 400 000 Kč.  
Investiční výdaje v této kapitole nejsou na rok 2023 rozpočtovány. 
 
Kapitola 07 – Bezpečnost 
Celkové výdaje v této kapitole jsou navrhovány ve výši 2 507 000 Kč. 
Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 2 507 000 Kč. Částka 1 343 000 Kč je určena na 
provoz Sborů dobrovolných hasičů Třebonice a Stodůlky (energie, materiál, revize, opravy a 
údržba vozidel, zákonné pojištění vozidel) a částka 164 000 na požární ochranu Radnice. 
Rovněž  je zde  rozpočtována rezerva na krizová opatření ve výši 1 000 000 Kč. 
Na rok 2023 nejsou investiční výdaje rozpočtovány.  
 
Kapitola 08 – Hospodářství 
Celkové výdaje do bytového hospodářství a pohřebnictví jsou navrhovány ve výši              
2 331 000 Kč. 
Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 831 000 Kč.  Na provoz, opravy a údržbu 
hřbitovů Krteň a Stodůlky je určena částka 681 000 Kč a na sociální pohřby částka 150 000 Kč.   
Investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 1 500 000 Kč.  Na rekonstrukce a úpravy 
uvolněných bytů v majetku MČ je určeno 500 000 Kč a na rekonstrukce a úpravy nebytových 
objektů v majetku MČ je určeno 1 000 000 Kč. 
 
Kapitola 09 – Vnitřní správa 
Celkové výdaje v této kapitole jsou navrhovány ve výši 233 568 000 Kč. 
Neinvestiční výdaje na zastupitelstvo obcí (19 010 000 Kč) a místní správu (210 358 000 Kč) 
dohromady představují částku 229 368 000 Kč. Jedná se o výdaje zajišťující provoz a údržbu 
úřadu, služby a činnosti související s výkonem státní správy a ostatní výdaje zajišťující výkon 
funkce úřadu MČ včetně výdajů mzdových. 
Investiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 4 200 000 Kč a jsou určeny na obnovu 
velkokapacitních tiskáren a kopírek (1 000 000 Kč) a na nákup nových služebních vozidel        
(3 200 000 Kč). 

 
Kapitola 10 – Pokladní správa 
Celkové výdaje v této kapitole jsou navrhovány v částce 39 204 800 Kč. 
Neinvestiční výdaje jsou rozpočtovány ve výši 39 204 800 Kč. Výdaje jsou určeny na úhradu 
poplatků za vedení účtu Fondu rezerv a rozvoje (2 000 Kč) a na odvod DPH z přefakturací 
služeb (50 000 Kč). Zbývající prostředky představují nespecifikované rezervy v částce      
39 152 800 Kč.  
 
II. Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem  
 
Součástí předkládaného materiálu je komplexní informace o návrhu plánu celé zdaňované 
činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem.   
Materiál obsahuje kromě celkového zhodnocení návrhu plánu zdaňované činnosti také 
samostatné komentáře ke zdaňované činnosti, k jednotlivým správcovským firmám a také k nim 
příslušné tabulky. 
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Celkové výnosy jsou plánovány ve výši  84 857 700 Kč a náklady ve výši  55 910 400 Kč. 
Zisk je plánován ve výši 28 947 300 Kč. Investiční výdaje do bytového fondu hrazené MČ 
jsou plánovány ve výši 500 000 Kč. 
 
 
III.     Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací  
 
Návrhy rozpočtů jsou rozdělené na základní a mateřské školy, dále rozpočty Domu dětí a 
mládeže, Rekreačního objektu Kozel a Střediska sociálních služeb. Rozpočty jsou zpracovány 
do tabulek podle objemu jednotlivých nákladů a výnosů.  
Rozpočty škol a školských zařízení na rok 2023 byly vypracovány s přihlédnutím ke 
skutečnému čerpání v předchozích letech a k výraznému nárůstu cen všech energií. S návrhy 
rozpočtů byly všichni ředitelé a ředitelky seznámeni.  
Sumární částky neinvestičních příspěvků jsou navrhovány pro základní školy ve výši        
39 357 800 Kč, pro mateřské školy ve výši 16 246 300 Kč, pro Rekreační objekt Kozel ve výši 
1 000 000 Kč a pro Dům dětí a mládeže ve výši 750 000 Kč. 
Návrh rozpočtu Střediska sociálních služeb vychází z výše příspěvku od zřizovatele a 
z očekávaných příjmů střediska za poskytování sociálních služeb a péče. Neinvestiční příspěvek 
od zřizovatele je navrhován v částce 12 220 000 Kč. 
Kompletní informace o rozpočtech příspěvkových organizací je uvedena v tabulkovém přehledu 
tohoto materiálu.  
 
Závěr: 
Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2023 byl sestaven na základě očekávaných příjmů, na které 
navazuje plánovaná výše výdajů. Rozpočet je zpracován jako vyrovnaný. Součástí rozpočtu jsou 
akce hrazené z prostředků z prodejů technologických celků a bytových jednotek.  
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